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Kære Folk & Fæ læser!
Som sædvanlig bliver augustnumret af Folk & Fæ 
omdelt af vores indsamlergruppe i Skårup Sogn samt 
i Vejstrup (5882). 
Vi håber, at vore læsere også i år vil støtte Folk & Fæ, 
når vi kommer rundt med bladet. – I disse moderne 
tider hører vi ofte, at læserne ikke ligger inde med 
kontanter, da de kun bruger det elektroniske hævekort. 
Et sådant kort kan ikke bruges, når indsamlerne 
kommer rundt, men det kan til gengæld bruges til at 
støtte bladet ved at indbetale et beløb på vores konto 
i Svendborg Sparekasse (Skårupafdeling) eller via 
netbank: 

Kontonummer: 819-56-11123
Vi har i år droppet at vedlægge et girokort til de 
læsere, vores indsamlere ikke træffer hjemme, da det 
er blevet for dyrt at benytte. - Heldigvis er der længe 
til august, så der er rigelig tid til at gemme lidt kon-
tanter til Folk & Fæ, - men ellers har vi en lille penge-
boks ved siden af vores postkasse i SuperBrugsen, 
hvor du kan støtte bladet.
På næste side kan du se, hvem der i begyndelsen af 
august kommer forbi din dør og beder om et bidrag 
til det lokale blad Folk & Fæ.

Som ny indsamler i Vejstrup byder vi velkommen 
i gruppen til Charlotte Flyvebjerg. Samtidig siger 
vi farvel og tak til Peder Hegaard for hans indsats i 
indsamlergruppen.

Som det vil fremgå af en artikel i bladet er der startet 
en ny virksomhed i Skårup. – Det er bladets grafiske 
designer Anja Bøttger Thunbo, der nu kan tilbyde en 
bred vifte af grafiske opgaveløsninger samt oprettelse 
af hjemmesider. 
Redaktionen ønsker Anja held og lykke med den nye 
virksomhed, og vi kan samtidig glæde os over, at 
Anja vil fortsætte sit ulønnede arbejde i Folk & Fæ 
redaktionen. Anja har især arbejdet med at forny 
vores sponsorsider, og det har været til stor glæde 
både for vore sponsorer og for Folk & Fæ. Også en 
stor tak til Anja for det altid gode humør!  
                                 
Hermed ønsket om en god sommer til alle!       

Henning Philbert 
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Tekst: Vibe. Foto: Henning

Anja Bøttger Thunbo, som har været med i Folk og Fæ’s redaktion gennem de sidste 3 år, 
har nu startet sin egen grafiske virksomhed og er derfor ny sponsor i Folk og Fæ. Anja, 
hendes mand Rolf og deres datter Ida bor i en lille stråtækt idyl på Smutvej.
Anja er ærke-køvenhavner, født og opvokset på Østerbro, hvor hun boede med sine 
forældre, indtil hun som 20 årig flyttede til Helsingør. Forinden havde Anja boet i en 
andelslejlighed i samme ejendomskompleks som forældrene, mens hun færdiggjorde sin 
4 års mesterlære hos Fossumtryk i Birkerød - uddannelse som litografisk Montør - i dag 
grafisk designer. Hendes første plads efter at være udlært var på Helsingør Dagblad, hvor 
hun lavede dagblade og ugeaviser. Her mødte hun Rolf, som er uddannet trykker. 

Parret flyttede sammen i Helsingør og 
Anja skiftede arbejde til grafisk design-
er hos firmaet Coloplast, hvor hun var 
ansat i 6 år til de flytter til Fyn. I 2003 
fik parret datteren Ida. Rolf havde i 
forvejen 2 store børn Zandra og Zilas, 
som boede hos ham og Anja hver an-
den uge, de har været en del af Anjas 
liv de sidste 17 år.
Bylivet harmonerede dårligt med livet 
med små børn og da Ida blev 3 år beg-
yndte Anja og Rolf at drømme om et 
liv på landet. En dag så Rolf et lille hus, 
som var til salg på Sydfyn og sendte et 
billede af det til Anja på hendes arbe-
jde. Det blev starten på en realisering 
af drømmen. Nogle gode venner, som 
boede i Kogtved, anbefalede Fyn på det 
kraftigste og et år efter - da de to store 
selv kunne rejse frem og tilbage - blev 
det til en seriøs beslutning; Nu skulle 

Portræt af 
en sponsor
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det være. Parret begyndte at søge og kikke på et hav af huse på Fyn. For sjov foreslog 
Anja en dag, at de skulle kikke på det lille hus, som Rolf havde fundet året forinden. Huset 
var stadig til salg og de faldt pladask for det. Her var det sted, de havde drømt om. Huset 
lå på Smutvej i Skårup. 
Så i 2007 flyttede familien til Skårup. Det første halve år var Anja ledig og havde derfor 
god tid til at sørge for, at Ida faldt godt til. Rolfs søn Zilas flyttede med og gik i 9. klasse 
og bagefter på efterskole på Langeland. Den ældste datter, Zandra var blev 18 år og flyt-
tede hjemmefra, da de andre flyttede til Fyn. 
Siden har parret stødt og rolig fået renoveret stort set hele huset; Taget var nyt ved 
overtagelsen, men alt andet er skiftet. Gulvet er gravet ud, der er lagt varme ind, vægge 
er flyttet, døre og vinduer er skiftet. Parret er i gang med sidste etape: istandsættelse af 
stuen, som Rolf arbejder på i sin fritid. I mange perioder har familien levet på en byggep-
lads under meget små forhold. Tilsyneladende tager alle det med højt humør og indretter 
sig, som de nu bedst kan. Måske fordi Anja og Rolf er meget glade for deres lille hus og 
for at bo netop i Skårup; Her er den fred og ro, som de har søgt, her kan Ida færdes frit til 
sine kammerater og her er et rigt nærmiljø med mange aktiviteter. Anja sætter pris på, at 
Skårup er en aktiv by med et levende foreningsliv. Hun er selv meget aktiv og deltager i 
forældrerådet på Skårup Skole og bidrager med det grafiske til Kultur og Idrætscenteret. 
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Da familien havde boet i Skårup i et halvt år deltog de i årets folkefest. Her blev de mødt 
med gæstfrihed og søde folk fandt dem en god plads ved et af langbordene. Tilfældigvis 
kom Anja til at sidde ved siden af Henning. Da Folk og Fæ på det tidspunkt manglede en 
grafiker spurgte Henning, om det var noget for Anja og hun slog til med det samme. Anja 
var som sendt fra himlen og vi på Folk og Fæ har nydt godt af Anjas evner, da hun lige 
siden bl. a. har stået for bladet grafiske linje. 
Da familien flyttede til Fyn havde Rolf selvstændig virksomhed med kvalitetsstyring af 
trykmaskiner.  Året efter fik han job på Fynske mediers avistrykkeri i Odense. Efter et halvt 
års ledighed fik Anja ansættelse ved ”Fyntur”, som laver turistbrochurer under Region 
Syddanmark. Anja var ansat som vikar, så da ”Fyntour” flyttede til Middelfart, fandt hun 
sit nuværende job hos ”Mac Baren Tobacco Company. I dag er Anja gået ned i tid, og har 
derfor fået mulighed for at skabe sin egen grafiske virksomhed: ”SkårupGrafisk”.

Anja vil med SkårupGrafisk tilbyde en bred vifte af grafiske produkter, lige fra brevpapir, 
visitkort, kuglepenne, flyers, foldere, foreningshæfter, klubblade m.m. til de mere moderne 
løsninger som hjemmesider, Roll-ups etc. Da SkårupGrafisk ikke har store og flotte lokaler 
til rådighed, må man som kunde dog finde sig i, at dialogen om opgaverne vil komme til at 
foregå i sofaen over en kop kaffe. Anja forsikrer dog at selvom lokalernes standard ikke er 
så høj, så vil kvaliteten af hendes opgaver bestemt ligge i top, hvilket da også var tilfældet 
da hun sidste år vandt en fornem pris for sit design af en ny pibetobak fra Mac Baren. 
Anja vil kunne træffes på tlf. 4088 1595 man-tors. fra kl. 15.00  og fredag fra kl. 08.00 
- 15.00 eller bedst af alt på hendes mail: anja@skaarupgrafisk.dk
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Da Anja mødte Rolf, spurgte hun ham, om han havde noget, han brændte for. Svaret var 
en motorcykel. På den måde fik Rolf sin første motorcykel og lige siden har det været 
parrets fælles passion. I dag har de hver sin og deltager ofte på forskellige træf og er 
engageret i DSK (Dansk Sidevognes Klub).

Den øvrige redaktion på Folk og Fæ vil gerne benytte 
lejligheden til at takke Anja for hendes store frivillige 
indsats for vores blad og udtrykke vores glæde over 
vores samarbejde. Fremover vil Anja ikke kun være at 
finde bag sponsorsiderne men også på dem med en 

annonce for hende nye virksomhed: 
”SkårupGrafisk”.
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Michael Lüthi
Afdelingschef
Tlf. 6323 0141

Lene Kruse
Kunderådgiver
Tlf. 6323 0143

Mai-Britt Christiansen
Kundemedarbejder
Tlf. 6323 0142

20 år med Folk & Fæ
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

Damgård 
Rønnowsvej 3 – Skårup 

Blommer – også pluk selv 
Bær, Dekorationer & Julestue 
Alt efter sæson – se website 
www.lund-larsen.com 

 

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

anja@skaarupgrafisk.dkTlf. 4088 1595www.skaarupgrafisk.dk
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Hvor blev de af? 
Oplæget	  til	  denne	  artikel	  om	  hvor	  unge	  fra	  skårup/Vejstrupområdet	  vælger	  at	  flytte	  hen	  for	  at	  studere	  
bunder	  i	  en	  ganske	  alm.	  nysgerrighed	  fra	  skribentens	  side.,	  samtidig	  med	  en	  undren	  over	  alle	  de	  
specielle	  studier,	  der	  findes	  i	  dag.	  	  
Nu	  kommer	  jeg	  nok	  til	  at	  lyd	  lidt	  ”gammel”.	  Da	  jeg	  var	  ung	  læste	  man	  på	  seminariet	  i	  nærmeste	  by	  og	  
blev	  lærer,	  eller	  gik	  på	  universitetet	  og	  blev	  cand.	  et	  eller	  andet.	  	  
Når	  jeg	  i	  dag,	  gennem	  mine	  egne	  børn	  hører,	  hvad	  det	  er	  de	  unge	  læser,	  er	  det	  ofte	  navne,	  som	  jeg	  ikke	  
engang	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  udtale,	  og	  da	  slet	  ikke	  ved	  hvad	  kan	  føre	  til	  for	  et	  job.	  	  
Derfor	  tænkte	  jeg:	  Det	  må	  jeg	  vide	  noget	  mere	  om.	  -‐Og	  hvad	  gør	  en	  fattig	  kone	  så,	  hun	  går	  på	  Face	  
Book,	  finder	  unge	  fra	  vores	  lille	  lokale	  område	  i	  det	  sydfynske,	  og	  sender	  dem	  en	  anmodning	  om	  at	  
være	  med	  til	  at	  fortælle,	  hvad	  unge	  vælger	  at	  studere	  og	  hvor.	  	  
Til	  min	  store	  glæde	  svarede	  et	  stort	  antal	  unge,	  og	  her	  er	  lidt	  læsning	  for	  dem,	  der	  er	  lige	  så	  optaget	  af	  
”hvad	  kan	  jeg	  blive,	  og	  hvor	  kan	  jeg	  læse	  til	  det”,	  som	  jeg	  er	  m.h.t.	  hvad	  de	  unge	  vælger.	  
I	  processen	  med	  skriveriet	  har	  jeg	  mange	  gange	  tænkt	  	  ”hold	  da	  op	  hvor	  spændende”,	  og	  sikke	  
muligheder.	  	  
En	  stor	  tak	  til	  alle	  de	  unge,	  der	  valgte	  at	  give	  os	  alle	  et	  lille	  indblik	  i,	  hvad	  der	  sker	  studiemæssigt	  i	  deres	  
liv.	  

	  

Navn	  og	  alder	   Rasmus	  Korch	  Svendsen	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  år	  
Tidligere	  adresse	   Rosenkildevej	  2,	  5881	  Skårup	  
Tidligere	  daginstitution	  og	  skolegang	  
Skårup	  Skole,	  Hårby	  Efterskole	  –	  Europaskolen	  for	  sprog	  og	  idræt	  2001-‐2002,	  Svendborg	  Gymnasium	  
2002-‐2005	  
Bosted	  nu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   København	  
Hvad	  læser/studerer	  du?	  
Kandidatuddannelsen	  i	  Politisk	  Kommunikation	  og	  Ledelse,	  Copenhagen	  Business	  School	  (CBS)	  
Hvorfor	  dette	  studievalg:	  
Jeg	  har	  siden	  starten	  af	  mit	  uddannelsesforløb	  haft	  en	  stor	  interesse	  for	  samspillet	  mellem	  den	  private	  
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og	  offentlige	  sektor,	  og	  de	  ledelsesproblematikker,	  der	  ligger	  i	  spændingsfeltet.	  	  PKL	  (Politisk	  
Kommunikation	  og	  Ledelse)	  starter	  der,	  hvor	  de	  mere	  klassiske	  samfundsvidenskabelige	  uddannelser	  
slutter.	  I	  stedet	  for	  at	  uddanne	  kandidater	  til	  enten	  den	  offentlige	  sektor	  eller	  den	  private	  sektor,	  så	  
opererer	  uddannelsen	  i	  grænsefeltet	  mellem	  det	  private,	  det	  offentlige	  og	  det	  frivillige.	  På	  uddannelsen	  
bliver	  vi	  trænet	  i	  at	  forstå	  sektorernes	  forskellige	  logikker,	  og	  i	  at	  håndtere	  komplekse	  tværgående	  
problemstillinger.	  Det	  kunne	  fx	  være	  det	  offentliges	  brug	  af	  private	  ledelses-‐	  og	  organiseringsmodeller,	  
den	  stigende	  interesse	  for	  social	  ansvarlighed	  blandt	  private	  virksomheder	  eller	  brugen	  af	  frivillige	  til	  at	  
løse	  offentlige	  opgaver.	  Lige	  nu	  skriver	  jeg	  kandidatafhandling	  om	  statens	  politiske	  kommunikation	  
gennem	  oplysningskampagner,	  som	  er	  tydeligt	  inspireret	  af	  markedslogikker	  hentet	  fra	  branding-‐	  og	  
reklameindustrien.	  	  
Hvorfor	  valgte	  du	  at	  studere	  netop	  i	  denne	  by?	  
Fordi	  København	  tiltalte	  mig;	  Storbyens	  energi	  og	  de	  mange	  kulturelle	  udfoldelsesmuligheder.	  Samtidig	  
var	  uddannelsesvalget	  faldet	  på	  RUC,	  hvor	  jeg	  læste	  min	  Bacheloruddannelse	  2006-‐2009	  i	  Offentlig	  
Administration.	  Så	  alt	  i	  alt	  var	  København	  oplagt.	  
Hvad	  vil	  du	  bruge	  din	  uddannelse	  til?	  
Valget	  står	  mellem	  politisk	  konsulent	  i	  en	  interesseorganisation	  eller	  ledelseskonsulent	  i	  en	  
konsulentvirksomhed.	  Udlandet	  lokker	  også,	  så	  måske	  jeg	  skal	  prøve	  kræfter	  med	  internationale	  
projekter.	  	  
Andet:	  Studierne	  har	  båret	  mig	  ad	  forskellige	  veje.	  Først	  omkring	  RUC,	  så	  CBS	  og	  undervejs	  Californien,	  
USA,	  hvor	  jeg	  studerede	  et	  semester	  på	  California	  Polytechnic	  University	  (Cal	  Poly)	  i	  efteråret	  2010.	  Det	  
har	  været	  en	  stor	  oplevelse	  at	  indgå	  i	  forskellige	  kulturelle,	  faglige	  og	  sociale	  netværk.	  Jeg	  tror	  på,	  at	  det	  
er	  en	  styrke	  at	  kunne	  trives	  i	  forskellige	  værdimiljøer,	  både	  personligt	  og	  erhvervsmæssigt.	  	  

	  

Navn	  og	  alder	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Caroline	  Mathilde	  Qvarfot	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  år	  
Tidligere	  adresse	  på	  Sydfyn	  
Åbyskovvej	  22,	  Åbyskov	  

	  

Tidligere	  daginst.,	  skolegang	  	  
Øster	  Åby	  Friskole,	  årgang	  ’93	  
	  
Bosted	  nu:	  
Christianshavn/København	  K	  

	  
Hvad	  læser/studerer	  du?	  
Jeg	  læser	  Kulturstudier	  og	  
pædagogik	  på	  Roskilde	  Universitet	  
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Hvorfor	  dette	  studievalg?	  
Da	  jeg	  fik	  lyst	  til	  at	  begynde	  på	  universitetet,	  var	  jeg	  interesseret	  i	  mange	  forskellige	  fagområder,	  men	  
da	  det	  ville	  være	  praktisk	  umuligt	  at	  læse	  14	  forskellige	  kandidatgrader,	  var	  jeg	  nødsaget	  til	  at	  
begrænse	  mig.	  Derfor	  valgte	  jeg	  Roskilde	  Universitet,	  da	  man	  her	  får	  mulighed	  for	  at	  kombinere	  to	  
forskellige	  fag	  og	  gøre	  dem	  relevante	  i	  forhold	  til	  hinanden,	  hvilket	  blev	  svaret	  på	  min	  fortvivlelse.	  
Hvad	  vil	  du	  bruge	  din	  uddannelse	  til?	  
Jeg	  kunne	  tænke	  mig	  på	  sigt	  at	  undervise,	  men	  da	  mine	  fag	  ikke	  giver	  mulighed	  for	  at	  undervise	  på	  
gymnasiet,	  håber	  jeg	  på,	  at	  kunne	  bruge	  min	  uddannelse	  i	  forbindelse	  med	  integrationsprojekter	  eller	  
undervisning	  på	  lærerseminariet.	  
Andet	  
I	  efteråret	  2010	  vendte	  jeg	  tilbage	  til	  Indien,	  som	  jeg	  blev	  ”forelsket”	  i,	  da	  jeg	  under	  mit	  sabbatår	  rejste	  i	  
landet	  i	  5	  måneder.	  Sidste	  semester	  var	  jeg	  på	  udveksling	  i	  Indien,	  hvor	  jeg	  læste	  et	  semesters	  
antropologi.	  Det	  var	  meget	  spændende,	  at	  kombinere	  sine	  studier	  i	  Danmark,	  med	  undervisning	  under	  
helt	  andre	  omstændigheder	  i	  Indien.	  (Et	  af	  mine	  billeder	  bærer	  præg	  af	  min	  tur	  til	  Indien).	  
	  

	  
Navn	  og	  alder	   Jonas	  Gillet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alder:	  23	  
Tidligere	  adresse	  på	  Sydfyn:	  Østergade	  63,	  5881	  Skårup	  
Bosted	  nu:	  Lige	  nu	  bor	  jeg	  på	  Hillerødgade,	  København	  N.	  Jeg	  bor	  sammen	  med	  4	  andre	  unge	  som	  alle	  
studerer.	  Lejligheden	  er	  ca.	  170	  m^2	  og	  ligger	  øverst	  oppe	  med	  udsigt	  ind	  imod	  byen.	  
Tidligere	  daginst.,	  skolegang	  
Jeg	  har	  aldrig	  været	  i	  børnehave	  da	  jeg,	  fra	  0	  til	  6	  år,	  var	  hjemme	  ved	  min	  far	  Tom	  i	  dagpleje.	  	  
Øster	  Åby	  friskole	  til	  og	  med	  3.	  klasse.	  Skårup	  skole	  med	  start	  i	  4.	  klasse.	  Efter	  9.	  klasse	  valgte	  jeg	  at	  
tage	  10.	  klasse	  på	  Koldingegnes	  Idrætsefterskole.	  Svendborg	  gymnasium	  i	  2004.	  	  
2007	  til	  september	  2009	  er	  gået	  med	  mange	  forskellige	  ting,	  kort	  kan	  det	  siges	  at	  jeg	  har	  været	  et	  halvt	  
år	  i	  Australien	  for	  at	  besøg	  min	  familie	  samt	  at	  opleve	  landet,	  boet	  i	  Århus	  i	  8	  måneder	  sammen	  med	  
Simon	  og	  Joachim	  for	  at	  arbejde,	  været	  i	  Norge	  7	  måneder	  for	  at	  være	  ”skibums”	  i	  Hemsedal	  samt	  boet	  
i	  Nordsjælland	  hvor	  jeg	  arbejdede	  for	  Alexander	  Kølpin	  som	  tjener	  på	  et	  af	  hans	  hoteller	  i	  Tisvilleleje.	  	  	  	  	  	  
	  

Hvad	  læser/studerer	  du?	  
Jeg	  startede	  i	  september	  2009	  med	  at	  læse	  Geografi	  og	  Geoinformatik	  ved	  Københavns	  Universitet.	  Nu	  
til	  sommer	  afslutter	  mit	  2.	  studie	  år	  ud	  af	  de	  5	  som	  denne	  kandidat	  uddannelse	  tager.	  	  
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Hvorfor	  dette	  studievalg:	  	  
Der	  er	  flere	  grunde	  til	  at	  jeg	  netop	  har	  valgt	  dette	  studie.	  Først	  og	  fremmest	  har	  min	  interesse	  for	  faget	  
geografi	  har	  været	  støt	  voksende,	  især	  i	  løbet	  af	  gymnasiet	  opstod	  der	  en	  fascination	  af,	  hvordan	  
mennesket	  lever	  og	  behandler	  den	  verden,	  vi	  lever	  i.	  En	  verden	  som	  jeg	  i	  dag	  syntes	  kunne	  være	  
spændende	  at	  påvirke.	  Men	  for	  at	  påvirke	  og	  udnytte	  de	  muligheder,	  der	  findes	  i	  verden,	  er	  det	  vitalt	  at	  
forstå	  og	  opnå	  indsigt	  i	  det	  samspil,	  der	  er	  mellem	  mennesket	  og	  naturen.	  Dette	  kræver,	  at	  man	  både	  
arbejder	  med	  de	  natur-‐	  og	  menneskeskabte	  fænomener,	  og	  det	  er	  netop	  denne	  tværfaglighed	  med	  
dens	  store	  muligheder	  for	  fordybelse,	  som	  jeg	  finder	  så	  spændende.	  Dette	  gælder	  den	  generelle	  styrke	  
som	  faget	  har.	  Andre	  grunde	  til	  at	  jeg	  valgte	  geografi,	  er	  fordi	  jeg	  syntes	  at	  miljøet	  og	  en	  fremtidig	  
sikring	  af	  dette	  er	  utrolig	  spændende	  at	  arbejde	  med,	  især	  med	  henblik	  på	  hvordan	  mennesker	  
behandler	  kloden	  og	  de	  ressourcer	  som	  findes	  her.	  Det	  er	  et	  emne	  som	  er	  meget	  oppe	  i	  debatten	  og	  jeg	  	  
syntes	  at	  det	  er	  spændende,	  at	  få	  de	  videnskabelige	  forklaringer	  på	  fænomenerne,	  i	  stedet	  for	  igennem	  
tv-‐aviser	  og	  aviser	  som	  BT	  og	  ekstra	  bladet.	  Dette	  betyder	  samtidig	  at	  det	  er	  et	  fagområde,	  der	  er	  sikret	  
bevågning	  mange	  år	  frem.	  
En	  helt	  anden	  grund	  til,	  at	  jeg	  valgte	  faget	  er,	  at	  det	  giver	  en	  enorm	  mulighed	  for	  at	  komme	  ud	  og	  se	  
verden,	  da	  denne	  er	  din	  arbejdsplads	  som	  geograf.	  Både	  ens	  tid	  på	  studiet	  samt	  efterfølgende	  arbejde	  
ligger	  meget	  op,	  til	  at	  man	  kommer	  ud	  og	  se	  og	  undersøger	  de	  elementer	  og	  begreber	  som	  man	  sidder	  
hjemme	  og	  beskriver.	  Jeg	  skal	  f.eks.	  til	  Canada,	  Toronto,	  efter	  sommer	  for	  i	  et	  halvt	  års	  tid	  netop	  at	  
læse	  internationalt	  miljø	  politik	  og	  ressource	  forvaltning.	  Dette	  er	  kommet	  i	  stand	  via	  hårdt	  arbejde	  og	  
igennem	  de	  muligheder	  en	  uddannelse	  som	  geografi	  tillader.	  Dette	  vidste	  jeg	  selvfølgelig	  ikke,	  da	  jeg	  
startede,	  men	  jeg	  var	  dog	  klar	  over	  at	  der	  ville	  være	  muligheder	  som	  sådanne	  ophold.	  	  	  	  	  	  
	  

Hvorfor	  valgte	  du	  at	  studere	  netop	  i	  denne	  by?	  
København	  er	  en	  by	  som	  giver	  mig	  de	  bedst	  mulige	  arbejdsbetingelser	  i	  forhold	  til	  min	  uddannelse.	  
Dette	  skyldes	  både	  at	  geografi	  uddannelsen	  ikke	  findes	  andre	  steder	  i	  Danmark	  udover	  en	  mindre	  en	  i	  
Ålborg,	  men	  også	  at	  langt	  det	  meste	  forskning,	  der	  bliver	  lavet	  på	  mit	  interesse	  område,	  har	  
arbejdsbase	  i	  København.	  København	  er	  generelt	  et	  større	  trækplaster,	  hvad	  angår	  større	  forsknings	  
konferencer	  samt	  at	  de	  fleste	  arbejdspladser	  når	  man	  engang	  er	  færdig	  ligger	  her	  ovre.	  Netværk	  er	  i	  
denne	  sammenhæng	  meget	  vigtigt,	  dette	  mener	  jeg	  at	  jeg	  bedst	  ville	  kunne	  tilegne	  mig	  her	  ovre.	  	  
Mange	  af	  mine	  venner	  fra	  Skårup	  og	  Svendborg	  har	  på	  samme	  måde	  som	  jeg	  selv	  valgt	  at	  flytte	  til	  
København,	  dette	  havde	  også	  noget	  at	  sige	  i	  forhold	  til	  at	  man	  på	  denne	  måde	  kendte	  mange	  i	  forvejen.	  
Blandt	  andet	  kan	  det	  nævnes	  at	  min	  tvilling	  bror	  Simon	  også	  boede	  her	  ovre	  da	  jeg	  skulle	  vælge	  hvor	  
jeg	  ville	  læse	  henne.	  Samtidig	  er	  København	  Danmarks	  hovedstad	  og	  byder	  på	  mange	  flotte	  og	  
hyggelige	  grønne	  områder,	  dynamisk	  bymiljø	  og	  man	  kan	  hver	  uge	  være	  sikker	  på	  at	  noget	  festligt	  og	  
farverigt	  sker	  i	  byen.	  Miljøet	  på	  Københavns	  universitet	  var	  også	  i	  drivkraft.	  Universitets	  størrelse	  gør	  at	  
der	  sker	  rigtig	  mange	  ting	  både	  socialt	  og	  karrieremæssigt,	  dette	  er	  noget	  jeg	  selv	  benytter	  mig	  meget	  
af.	  
Hvad	  vil	  du	  bruge	  din	  uddannelse	  til?	  
Jeg	  håber	  igennem	  min	  uddannelse	  kan	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  verden	  i	  forhold	  til	  en	  bedre	  forståelse,	  
af	  hvordan	  vi	  som	  mennesker,	  skal	  behandle	  denne	  for	  at	  vi	  også	  i	  fremtiden	  kan	  sikre	  os	  gode	  og	  
bæredygtige	  forhold.	  Jeg	  håber	  at	  få	  et	  job	  hvor	  jeg	  kan	  undersøge	  både	  kvalitative	  og	  kvantitative	  
forhold,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  driver	  de	  ændringer	  vi	  kan	  observerer	  i	  jordsystemet.	  Samtidig	  
ønsker	  jeg	  mig	  et	  job	  hvor	  jeg	  ikke	  skal	  sidde	  bag	  et	  skrive	  bord	  37	  timer	  om	  ugen,	  men	  et	  hvor	  man	  
kommer	  ud	  og	  ser	  sin	  arbejdsplads	  som	  er	  verden.	  Jeg	  har	  ikke	  som	  sådan	  noget	  drømme	  job,	  men	  jeg	  
håber	  at	  jeg	  kan	  komme	  til	  at	  arbejde,	  med	  det	  som	  jeg	  overfor	  har	  beskrevet	  som	  drivkraften	  bag	  mit	  
valg	  af	  uddannelse.	  	  	  	  	  
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Navn	  og	  alder	   Mie	  Lysemose	  Buch	   21	  år	  

	   	  
	  
Tidligere	  adresse	  på	  Sydfyn	  
Min	  tidligere	  adresse	  i	  Skårup	  er	  Holmdrup	  Huse	  4,	  hvor	  jeg	  boede	  med	  mine	  yngre	  brødre,	  Mikkel	  og	  
Viktor,	  min	  mor	  Eva	  og	  far	  Arne.	  I	  år	  2008	  blev	  de	  skilt,	  og	  min	  mor	  flyttede	  op	  på	  Nyborgvej	  417.	  Fra	  år	  
2008-‐2010	  boede	  jeg	  mest	  hos	  min	  mor	  på	  Nyborgvej.	  	  
	  

Tidligere	  daginst.,	  skolegang	  
Da	  jeg	  var	  helt	  lille,	  gik	  jeg	  i	  dagpleje	  hos	  Vanda	  i	  traverskiftet.	  Som	  3-‐årig	  begyndte	  jeg	  i	  Skårup	  
børnehave,	  hvor	  jeg	  gik	  på	  sneglestuen.	  Her	  gik	  jeg,	  indtil	  jeg	  skulle	  begynde	  i	  skole.	  De	  næste	  10	  år	  gik	  
jeg	  Skårup	  skole,	  hvilket	  jeg	  var	  utrolig	  glad	  for.	  Jeg	  var	  så	  glad	  for	  at	  gå	  i	  skole,	  at	  jeg	  ikke	  ville	  gå	  glip	  
mit	  9.kl	  år	  på	  Skårup	  skole,	  og	  derfor	  først	  tog	  på	  efterskole	  i	  10.kl.	  Mit	  efterskolevalg	  faldt	  på	  Oure	  
(skoleår	  06/07).	  Grunden	  til	  at	  det	  blev	  denne	  skole	  var	  især	  pga.	  den	  gode	  håndboldlinje.	  På	  
daværende	  tidspunkt	  var	  håndbold	  en	  stor	  og	  vigtig	  del	  af	  mit	  liv,	  og	  derfor	  var	  det	  jo	  oplagt.	  Jeg	  havde	  
det	  dejligste	  år	  på	  Oure,	  og	  holder	  stadig	  kontakt	  med	  en	  del	  af	  mine	  efterskolevenner.	  De	  
efterfølgende	  3	  år	  gik	  jeg	  på	  Svendborg	  gymnasium,	  hvor	  jeg	  gik	  i	  en	  samfundsfaglig	  klasse.	  Jeg	  blev	  
student	  i	  sommeren	  2010.	  	  
	  

Tidligere	  arbejde	  
Igennem	  årene	  har	  jeg	  brugt	  rigtig	  meget	  tid	  med	  børn,	  bl.a.	  som	  babysitter	  for	  rigtig	  mange	  familier	  i	  
Skårup	  indtil	  jeg	  var	  15-‐16	  år.	  Da	  jeg	  blev	  ældre,	  blev	  jeg	  udfordret	  med	  at	  passe	  ”børn	  med	  særlige	  
behov”	  igennem	  kommunen,	  hvilket	  jeg	  gjorde	  ved	  siden	  af	  gymnasiet	  i	  2år.	  Det	  var	  meget	  spændende,	  
hårdt	  og	  lærerigt.	  	  Fra	  aug.	  år	  2010	  –	  dec.	  2010	  arbejdede	  jeg	  på	  Skårup	  skole,	  hvor	  jeg	  var	  støtte	  på	  
nogle	  elever	  i	  undervisningen.	  Samtidig	  var	  jeg	  om	  eftermiddagen	  tilknyttet	  fritidsordningen.	  Det	  var	  
fedt	  at	  være	  på	  skolen	  igen,	  men	  samtidig	  specielt	  at	  komme	  tilbage	  som	  ”voksen”,	  efter	  selv	  at	  have	  
været	  elev	  få	  år	  tidligere.	  	  
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På	  nuværende	  tidspunkt	  arbejder	  jeg	  i	  en	  vuggestue	  i	  København,	  hvilket	  jeg	  er	  rigtig	  glad	  for.	  Jeg	  
glæder	  mig	  dog	  til	  at	  starte	  studie.	  	  
	  
Bosted	  nu:	  	  
I	  slutningen	  af	  december	  2010	  var	  det	  for	  mit	  vedkommende	  tid	  til	  at	  sige	  farvel	  til	  lille	  Skårup	  og	  
goddag	  til	  København.	  Mange	  af	  mine	  ældre	  venner	  og	  veninder	  var	  allerede	  flyttet	  til	  København,	  og	  
jeg	  glædede	  mig	  til	  at	  komme	  over	  til	  dem.	  	  
Jeg	  bor	  på	  Nørrebro	  i	  København,	  sammen	  med	  to	  søde	  veninder,	  Mette	  og	  Josefine.	  Vi	  bor	  i	  en	  stor	  
lækker	  lejlighed	  på	  1.sal.	  Jeg	  er	  rigtig	  glad	  for	  at	  være	  kommet	  til	  storbyen,	  og	  der	  sker	  hele	  tiden	  en	  
masse.	  Det	  er	  meget	  anderledes	  end	  Skårup,	  men	  jeg	  er	  helt	  vild	  med	  et	  bo	  her.	  Jeg	  bruger	  en	  masse	  tid	  
på	  at	  hygge	  med	  mine	  venner	  og	  veninder,	  gå	  på	  cafeer,	  gå	  i	  parker,	  drikke	  gode	  kolde	  øl	  m.m.	  (virkelig	  
voksenagtigt).	  Det	  er	  ret	  fedt	  at	  være	  ”tvunget”	  til	  at	  skulle	  klare	  sig	  selv,	  fordi	  jeg	  er	  så	  langt	  væk	  fra	  
mor	  og	  far.	  Samtidig	  savner	  jeg	  dem	  dog	  også.	  Det	  kunne	  være	  rart,	  hvis	  de	  boede	  lidt	  tættere	  på,	  så	  jeg	  
lige	  kunne	  komme	  hjem	  om	  få	  noget	  rigtig	  mad	  og	  få	  vasket	  tøj.	  	  
En	  anden	  ting	  jeg	  savner	  lidt	  er	  en	  have.	  Det	  er	  nogle	  gange	  lidt	  irriterende,	  at	  være	  tvunget	  til	  at	  dele	  
udearealer	  med	  andre.	  	  
	  
Hvad	  læser/studerer	  du	  
Jeg	  læser	  ikke	  endnu,	  men	  regner	  helt	  klart	  med	  at	  skulle	  starte	  på	  Roskilde	  universitet	  til	  august,	  hvor	  
jeg	  forventer	  at	  læse	  samfundsvidenskabeligt	  basisstudium.	  Derefter	  skal	  jeg	  tage	  en	  overbygning,	  
bestående	  af	  to	  af	  følgende	  fag:	  kommunikation,	  psykologi,	  eller	  sociale	  studier,	  som	  fanger	  min	  
interesse.	  Jeg	  kan	  dog	  vente	  med	  at	  vælge	  hvilke	  to	  jeg	  vil	  læse,	  til	  efter	  de	  første	  par	  år	  på	  studiet.	  	  
	  
Hvorfor	  dette	  studievalg:	  
Fordi	  jeg	  er	  interesseret	  i	  samfundsfag	  og	  samfundsrelaterede	  fag,	  men	  ikke	  helt	  ved	  hvor	  jeg	  vil	  
”ende”.	  Derfor	  tænker	  jeg,	  at	  RUC	  en	  god	  ide,	  da	  man	  på	  den	  måde	  kan	  holde	  mange	  døre	  åbne.	  
Derudover	  har	  jeg	  meget	  stor	  lyst	  til	  at	  læse	  på	  universitetet,	  og	  er	  glad	  for	  gruppearbejde,	  -‐	  derfor	  er	  
RUC	  jo	  oplagt.	  Dog	  glæder	  jeg	  mig	  ikke	  til	  at	  skulle	  tage	  fra	  København	  til	  Roskilde	  næsten	  hver	  dag,	  
men	  jeg	  ved	  at	  jeg	  nok	  skal	  klare	  det,	  da	  95	  %	  af	  RUC’s	  studerende	  bor	  her	  
	  
Hvorfor	  valgte	  du	  at	  studere	  netop	  i	  denne	  by?	  
Fordi	  byen	  altid	  har	  tiltalt	  mig.	  Her	  er	  fuld	  af	  liv,	  og	  det	  er	  en	  perfekt	  by	  at	  være	  ung	  i.	  Dog	  kunne	  jeg	  
godt	  forestille	  mig,	  at	  flytte	  tilbage	  til	  Fyn,	  når	  jeg	  engang	  er	  færdig	  med	  min	  uddannelse,	  og	  skal	  stifte	  
familie.	  Det	  fedt	  ved	  København	  er	  f.eks.	  at	  kunne	  cykle	  hen	  og	  mødes	  med	  venner	  og	  veninder	  i	  
forskellige	  parker,	  på	  cafeer,	  værtshuse	  osv.	  Jeg	  holder	  meget	  af,	  at	  der	  sker	  noget,	  og	  elsker	  at	  se	  
mennesker,	  så	  det	  er	  lykken	  for	  mig	  at	  være	  her.	  Jeg	  ses	  stadig	  med	  mange	  fra	  Sydfyn:	  blandt	  andet	  
Josefine	  Hyttel,	  Michelle	  Daring,	  Oliver	  Fick,	  Jonas	  Rahbæk	  som	  alle	  har	  gået	  på	  Skårup	  skole	  med	  mig.	  
Jeg	  synes,	  at	  det	  er	  super	  hyggeligt,	  at	  vi	  stadig	  bruger	  meget	  til	  sammen,	  efter	  alle	  de	  år.	  	  	  
	  
Hvad	  vil	  du	  bruge	  din	  uddannelse	  til?	  	  
Som	  sagt	  har	  jeg	  valgt	  denne	  uddannelse,	  da	  jeg	  er	  meget	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  jeg	  kunne	  tænke	  mig	  at	  
arbejde	  med.	  Først	  et	  par	  år	  inde	  i	  uddannelsen,	  når	  jeg	  har	  valgt	  mine	  specialefag,	  bliver	  det	  mere	  
specificeret.	  Dog	  kunne	  jeg	  forestille	  mig	  et	  job,	  hvor	  jeg	  er	  omgivet	  af	  mennesker.	  	  	  	  
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Navn	  og	  alder	  

	  
Charlotte	  Jorsal	  

	  
21	  år	  
	  

	  

	  
	  
Tidligere	  adresse	  på	  Sydfyn	  
Holmdrup	  Huse	  10,	  5881	  Skårup	  
	  
Tidligere	  daginst.,	  skolegang	  
Øster	  Aaby	  Friskole	  
	  
Tidligere	  arbejde	  
Gerners	  Konditori,	  Svendborg	  
	  
Bosted	  nu	  
Odense	  
	  
Hvad	  læser/studerer	  du	  
Jeg	  studerer	  BA	  Negot	  i	  Engelsk	  	  	  
	  
Hvorfor	  dette	  studievalg:	  
Fordi	  det	  er	  et	  meget	  alsidigt	  
studie,	  hvor	  jeg	  både	  kan	  
specialisere	  mig	  inden	  for	  
markedsføring,	  økonomi	  og	  
kultur.	  Derudover	  er	  det	  studiet	  
meget	  international	  orienteret.	  

	  
Hvorfor	  valgte	  du	  at	  studere	  
netop	  i	  denne	  by?	  
Fordi	  jeg	  ved	  studiestart	  boede	  i	  
lejlighed	  i	  Svendborg,	  og	  dermed	  
kunne	  køre	  frem	  og	  tilbage.	  Nu	  
er	  det	  dog	  let	  at	  komme	  hjem	  til	  
familie	  og	  andre	  arrangementer,	  
når	  jeg	  ikke	  er	  længere	  væk.	  	  
	  

	  
Hvad	  vil	  du	  bruge	  din	  uddannelse	  til?	  
	  
Jeg	  regner	  med	  at	  blive	  noget	  inden	  for	  markedsføringsbranchen.	  Jeg	  håber	  på	  at	  kunne	  finde	  et	  job,	  
hvor	  jeg	  vil	  kunne	  få	  muligheden	  for	  at	  arbejde	  i	  udlandet	  også,	  og	  ikke	  mindst	  have	  kontakt	  til	  den	  
spændende	  verden	  vi	  også	  finder	  uden	  for	  DK.	  	  
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Navn	  og	  alder	   Anne	  Tune	   24	  

Tidligere	  adresse	  på	  Sydfyn	   Skovmøllevej	  33,	  5881	  Skårup	  
	  

Tidligere	  daginst.,	  skolegang	   Skårup	  Skole	  

	  

	  Bosted	  nu	   Tagensvej,	  København	  N.	  
	  

Hvad	  læser/studerer	  du	   Idræt	  og	  matematik.	  Idræt	  som	  hovedfag	  

	  

Hvorfor	  dette	  studievalg:	  
To	  fag	  for	  at	  blive	  gymnasielærer	  eller	  underviser	  i	  anden	  sammenhæng.	  Idræt	  fordi	  det	  er	  det,	  jeg	  
virkelig	  brænder	  for	  og	  bruger	  størstedelen	  af	  mit	  liv	  på.	  Og	  matematik	  fordi	  det	  er	  interessant	  at	  
formidle	  og	  fordi	  faget	  er	  spændende	  og	  nørdet	  :=	  Resultatorienteret!	  

Hvorfor	  valgte	  du	  at	  studere	  netop	  i	  denne	  by?	  
Min	  bror	  boede	  her,	  da	  jeg	  flyttede	  herover	  for	  4	  år	  siden	  og	  jeg	  kendte	  allerede	  derudover	  en	  del,	  der	  
boede	  her	  eller	  vidste	  at	  de	  ville	  flytte	  hertil.	  Jeg	  måtte	  opleve	  "den	  rigtige"	  storby,	  men	  skal	  bestemt	  
også	  herfra	  på	  et	  tidspunkt.	  Selvom	  jeg	  er	  utrolig	  glad	  for	  at	  studere	  her.	  

Hvad	  vil	  du	  bruge	  din	  uddannelse	  til?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
At	  undervise	  
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Navn	  og	  alder	   Pernille	  Francke	   	   Alder:	  23	  år	  
Tidligere	  adresse	  på	  Sydfyn	   Skårupørevej	  31	  
Tidligere	  daginst.,	  skolegang	   Skårup	  Skole	  
Hvad	  læser/studerer	  du	   Europæisk	  Etnologi	  på	  Københavns	  Universitet	  
Hvorfor	  dette	  studievalg:	  
Etnologien	  er	  ikke	  en	  opskrift	  på	  fremtiden,	  men	  en	  masse	  redskaber	  til	  at	  gå	  til	  den.	  
Hvorfor	  valgte	  du	  at	  studere	  netop	  i	  denne	  by?	  
København	  er	  en	  by	  med	  konstant	  puls,	  hvor	  festen	  og	  døgnkiosken	  er	  lige	  om	  hjørnet.	  Derudover	  er	  
det	  en	  Svendborg	  koloni!	  
Hvad	  vil	  du	  bruge	  din	  uddannelse	  til?	  Jeg	  vil	  bruge	  til	  at	  blive	  på	  klogere	  på	  hvad	  jeg	  er	  bedst	  til.	  
	  

	  
Navn	  og	  alder	   Stine Nylandsted Jensen 	   24 år	  
Tidligere	  adresse	  på	  Sydfyn	   Skårupøre Strandvej 125	  
Tidligere	  daginst.,	  skolegang	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Skårup Skole 
Tidligere	  arbejde	  
Skårupøre	  Ishus,	  Lundeborg	  ishus,	  	  Matas	  Svendborg,	  Føtex	  bageren,	  Vila	  Svendborg,	  Børsen	  	  



19
	  

	  Bosted	  nu	   Jagtvej	  -‐	  København	  N	  
Hvad	  læser/studerer	  du	   Jeg	  læser	  Idræt	  på	  Institut	  for	  Idræt	  på	  Københavns	  Universitet.	  
Hvorfor	  dette	  studievalg:	  
Jeg	  havde	  svært	  ved	  at	  vælge	  hvad	  jeg	  ville	  studere	  fordi	  jeg	  både	  er	  naturvidenskabelig	  og	  humanistisk.	  
Idræt	  er	  et	  studie	  der	  kombinere	  disse	  to	  retninger	  på	  en	  spændende	  måde	  og	  hvor	  teori	  og	  praksis	  
vægter	  lige	  højt.	  Menneskekroppen	  er	  en	  interessant	  skabelse	  og	  danner	  grundlag	  for	  menneskets	  
kunnen,	  hvilket	  kommer	  mere	  og	  mere	  i	  fokus	  i	  vores	  samfund.	  Jeg	  valgte	  derfor	  ydermere	  at	  læse	  
Idræt,	  fordi	  det	  har	  relevans	  i	  forhold	  til	  nutidens	  udvikling.	  	  
Hvorfor	  valgte	  du	  at	  studere	  netop	  i	  denne	  by?	  
Jeg	  har	  altid	  gerne	  ville	  flytte	  til	  Købehavn,	  fordi	  jeg	  syntes	  det	  er	  en	  storby	  som	  er	  anderledes	  fra	  
andre,	  da	  det	  er	  muligt	  både	  at	  opleve	  storbysstemning,	  men	  også	  mere	  landlig	  stemning	  i	  smukke	  
naturområder	  i	  udkanten	  af	  København.	  Jeg	  syntes	  det	  hørte	  sig	  med	  at	  prøve	  at	  flytte	  langt	  væk	  
hjemmefra,	  til	  et	  stede	  hvor	  folk	  ikke	  kender	  en	  og	  skabe	  nye	  netværker.	  
Hvad	  vil	  du	  bruge	  din	  uddannelse	  til?	  
Jeg	  er	  lige	  kommet	  ind	  på	  Psykologi	  hvor	  jeg	  skal	  læse	  de	  næste	  2	  år.	  Så	  jeg	  har	  Idræt	  som	  mit	  hoved	  
fag	  og	  får	  psykologi	  som	  mit	  side	  fag.	  Kombinationen	  af	  idræt	  og	  psykologi	  syntes	  jeg	  er	  spændende.	  
Jeg	  kunne	  derfor	  godt	  tænke	  mig	  at	  bruge	  min	  uddannelse	  til	  at	  arbejde	  på	  et	  center	  for	  børn	  og	  unge	  
med	  skader	  på	  nervebanen	  og	  arbejde	  med	  at	  forbedre	  deres	  motoriske	  funktion.	  	  

	   	  
Navn	  og	  alder	   Freja	  Isaksen	   22	  år	  
Tidligere	  adresse	  på	  Sydfyn	   Vestergade	  3	  
Tidligere	  daginst.,	  skolegang	   Skårup	  Skole/	  Svendborg	  gymnasium	  
Tidligere	  arbejde	   Pædagogmedhjælper	  Skårup	  Børnehave	  
	  Bosted	  nu	   Meklenborggade,	  København	  
Hvad	  læser/studerer	  du	   Europæisk	  Etnologi	  Københavns	  Universitet	  
Hvorfor	  dette	  studievalg:	  Fangede	  min	  interesse	  indenfor	  kulturer	  og	  studiet	  omkring	  mennesker	  
Hvorfor	  valgte	  du	  at	  studere	  netop	  i	  denne	  by?	  
Det	  er	  den	  største	  by	  med	  flest	  muligheder	  og	  den	  mest	  opdaterede	  by	  i	  Danmark.	  
Hvad	  vil	  du	  bruge	  din	  uddannelse	  
til?	  

At	  arbejde	  med	  det	  der	  interesserer	  mig,	  mennesker	  og	  udvikling.	  
	  

En	  stor	  tak	  til	  de	  unge	  der	  valgte	  at	  besvare	  spørgsmålene.	  Til	  den	  opmærksomme	  læser,	  kan	  oplyses,	  
at	  alle	  har	  fået	  stillet	  de	  samme	  spørgsmål,	  men	  den	  enkelte	  unge	  har	  selv	  valgt,	  hvilke	  spørgsmål	  
han/hun	  svarede	  på.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Skribent:	  Kirsten	  Søberg	  
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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



Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 518 

 
 
 
 
 
Skårup Pensionistforening 
Der har været nogle rigtig gode arrangementer i foreningen i foråret. Aftenen med Sy´fynske Four Jacks 
blev en rigtig hyggelig aften med et godt fremmøde. 
Foredraget den 4. maj Tænk dig rask og spis dig sund, der var en del der virkelig fik sig noget tænke over 
og ideer til at bruge på egen krop for et bedre velvær. En god eftermiddag 
Vores tur til Danfoss blev en dejlig oplevelse med mange spændende indtryk, vor guid, en ældre herre, 
der selv havde arbejdet for Mads Clausen, og været med i opbygningen af det hele, kunne have fortalt i 
timevis. Han var spændende at høre på med sin levende fortællemåde. 
 
 

   
 
 
Den 3. august kl. 1800 starter vi så småt op igen med vor traditionelle grillfest. Husk tilmelding på tlf. 
62231558 eller 62231058  
 
Pensionist-husets Støtter. 
Har modtaget 5000 kr. fra Skårup Sogns Borgerforening. Det siger vi Tusinde tak for 
 

 .   
 
Der nu blevet indkøbt nye stole til Pensionisternes Hus, nu kan alle komme til at sidde godt og blødt. Nu 
håber vi alle vil passe godt på dem. 
 
Den 19 september kl. 14.00 starter kortspilseftermiddagene op igen, her er alle velkomne. Der spilles også 
andet end kort.  
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 1 

Bakkehuset Skårup 

 
Børnehaven Bakkehuset gik i skarp træning i 3 uger, hvor der stod Cirkus på dagsorden. De 57 
børnehavebørn blev aldersopdelt på tværs af de to huse og der blev af personalet udtænkt 
spændende og udfordrende cirkus-optræden og så blev der øvet og ventet og øvet og ventet. 
Det hele skulle kulminere med optræden for bedsteforældrene fredag d.13 maj. Men vi måtte jo 
hurtigt sande at forældrene selvfølgelig også skulle se deres dejlige børns optræden. Så de blev 
hurtigt taget med i betragtning og blev inviteret til forpremiere om torsdagen.  

 
Dagen vi længe havde ventet på. Det var lidt overvældende med så mange forventningsfulde  
bedsteforældre. Men man kan ikke ønske sig et bedre publikum. 
 

 
Første nummer var farlige dyr fra zoologisk have. Der 
var løve, tiger og søløver. Dyrene sad i deres små 
grønne bure. God måde at afgrænse 12 små livlige 3 
årige. 
                                                                   
 
Rap nummeret ”Gurli Rap” 
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                                          Cykelartisterne på slap linie        

 
 

De fantastiske akrobater 
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 3 

 
 
Musklerne bliver fremvist               

     
De vilde heste                                      Godt gået drenge og piger                                            

     

        Fine Cirkusprinsesser holder balancen 
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 4 

 
 
Finalenummeret  

 
 
 

 
 
 
 
 

Alle I Bakkehuset takkede af efter et vellykket og 
lærerig Cirkusforestilling. Glæden var et 
gennemgående tema i hele processen og kom også 
til udtryk ved forestillingen. Alle var deltagende ud 
fra deres kompetencer. Efter forestillingen blev der 
hygget med bedsteforældrene og de medbragte 
madkurve og der blev sluttet af med kaffe og kage. 

Billederne er taget af Henning Philbert 
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Tøse Overnatning

i Tweenkluben
Fredag d. 25/3 2011 holdt Tweenkluben pige overnatning
for ca. 20 piger.
Overnatningen startede kl. 18.00
Vi spiste aftensmad Lagsange Ummm det var lækkert, som de voksne havde lavet 
inden vi kom.
Efter vi havde spist var der nogen der lagde neglelak på hinden anden, imens andre 
hyggede sig rundt omkring.
Kl. 20.00 gik vi over og så X-factor finalen (Der blev råbt og skreget en del, heldigt 
vi ikke blev døve :)
Det var et nerve pirrende øjeblik inden vinderen blev kåret.
Til Sarahs vinder sang dansede vi alle sammen nede i biografen på skolen, hvor vi 
havde set finalen :)
Vi festede og hyggede resten af aftnen i Tweenkluben indtil vi skulle sove (Det blev 
nok lidt sent)

Næste morgen spiste vi morgenmad og tog hjem kl. 9.00

Tak for en god overnatning ;)

Bowlingfun tur med Tweenkluben

Mandag d. 14/2-2011
skulle Tweenkluben i bowlingfun.
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Der var 68 børn med og ca.6 voksne og det var lidt hårdt med alle os børn.

Vi bliv delt ind i grupper hvor vi var sammen med nogle piger eller drenge
Dem skulle vi være sammen med til at køre fra vores egen  klasse.

Go-cart og lazer-zone.

Da alle var færdige bowlede vi.
Det var en super sjov dag. 

  

Koloni i Tweenklubd. 2.-4. juni
Vi drog 40 børn og 5 voksne af sted til ØsterÅby friskole.
Da vi kom ud på friskolen fik vi kage og saftevand. Bagefter blev vi delt op i 4 lande 
(Tyskland, Brasilien, England og Spanien). Vi spillede en fodboldturnering og 
Spanien vandt. Til aftensmad fik vi burgere som Tyskland lavede. Da vi havde spist 
skulle hvert hold lave underholdning mens vi sad ved bålet og grillede skumfiduser.
Klokken 22 skulle vi i seng. Drengene lå og snakkede længeJ

Vi stod op den næste dag og fik morgenmad. Bagefter spillede vi  rundboldturnering. 
Og så fik vi frokost og det var England der lavede det. Da vi var færdige cyklede vi 
til stranden og badede og vi fik en is eller pommes frites. Det var lækkert. Da vi kom 
hjem fik vi boller og saftevand. Til aftensmad fik vi pasta og kødsovs og grøntsager. 
Det var Brasilien der lavede det. Til bålhygge  dansede hvert land en dans og sang en 
sang. Da vandt England. Vi lavede pandekager på bålet. 
Kl. 24.00 blev vi vækket og vi skulle ud på et natteløb. Det var sjovt. Det var 
Tyskland  der vandt. De voksne løb rundt og gjorde os bange. Det var nice.
Næste dag skulle vi rydde op og så tog vi hjem. Vi var rigtig trætte og gladeJ

Tøse Overnatning

i Tweenkluben
Fredag d. 25/3 2011 holdt Tweenkluben pige overnatning
for ca. 20 piger.
Overnatningen startede kl. 18.00
Vi spiste aftensmad Lagsange Ummm det var lækkert, som de voksne havde lavet 
inden vi kom.
Efter vi havde spist var der nogen der lagde neglelak på hinden anden, imens andre 
hyggede sig rundt omkring.
Kl. 20.00 gik vi over og så X-factor finalen (Der blev råbt og skreget en del, heldigt 
vi ikke blev døve :)
Det var et nerve pirrende øjeblik inden vinderen blev kåret.
Til Sarahs vinder sang dansede vi alle sammen nede i biografen på skolen, hvor vi 
havde set finalen :)
Vi festede og hyggede resten af aftnen i Tweenkluben indtil vi skulle sove (Det blev 
nok lidt sent)

Næste morgen spiste vi morgenmad og tog hjem kl. 9.00

Tak for en god overnatning ;)

Bowlingfun tur med Tweenkluben

Mandag d. 14/2-2011
skulle Tweenkluben i bowlingfun.
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Snedkermester 
Rudi Samsboe

· Om- & tilbygninger
· Renovering
· Opsætning af køkken, bad & garderobe
· Udskiftning af døre & vinduer
· Alt i tømrer, snedker og glasarbejde

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

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
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THE	  

Skårupskolen 
Den årlige  

 Musikfestival den 28.5.11 

Skårupskolens 
årlige  musik-
festival, som nu 
kører på 4. år, 
blev i år lagt på 
en lørdag. 
Heldigvis kunne 
eleverne fra 
Skårup Skole 
godt deltage,  
med valghold og 
eget band.   

Skårupskolen	  har	  i	  
år	  været	  beriget	  
med	  to	  superbands	  
i	  dette	  skoleår:	  5	  
glade	  drenge	  i	  
bandet	  
Bjørnebanden	  og	  så	  
linjefagsholdet	  Big	  
Balls	  No	  fire	  	  på	  
billedet	  under	  
ledese	  af	  
musiklærer	  Lisbeth	  
Refbjerg.	  Eleverne	  
tager	  10.	  Klasse	  på	  
skolen,	  mens	  de	  
dyrker	  deres	  
interesser	  i	  køkken,	  
ved	  heste	  og	  i	  
musiklokalet.	  	  

Skårup Skole mødte 
op på en lørdag og 
fyrede den af på 
scenen med bandet 
Essay samt 
valgfagsholdet Pop-
Up Youngsters 
under ledelse af 
Rasmus Drabe, 
musiklærervikar. 
Det er tydeligt at de 
unge Skårupelever, 
er store talenter på 
hver deres 
instrument og de 
viste en dejlig 
spilleglæde for 
publkum.  
Der var også besøg 
af bandet Diamond 
Hill fra Svendborg. 
Nogle voksne 
drenge, som 
spillede egne numre 
med en høj grad af 
energi og stor 
musikalitet.  

Nyt	  fra	  www.skaarupskolen.dk	  	  	  

Succés 

Musik er 
godt! 
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Måske kender du Lola 
Jensen fra TV2´s 
Go´morgen hvor hun er 
fast tilknyttet ekspert 
om børn og samliv. 
Derudover er hun også 
kendt fra TV3´s ” Hjælp, 
vi har børn”.  

Foredrag	  med	  Lola	  Jensen	  
Den	  14.	  Sept.	  18.30	  -‐21.00	  

Der	  vil	  nok	  blive	  
ballade,	  hvis	  ikke	  den	  
første	  fredag	  i	  
november	  blev	  
reserveret	  til	  den	  
årlige	  vinaften,	  som	  
afholdes	  i	  samarbejde	  
med	  Skårup	  Brugsen.	  	  
Husk	  at	  tilmelding	  
foregår	  hos	  Erik	  i	  
Brugsen,	  og	  husk	  at	  
lade	  bilen	  holde	  fri	  
hjemme!	  	  
Den	  7.	  Oktober	  
planlægger	  vi	  også	  
ølsmagning	  for	  alle	  
ølglade	  i	  Skårup	  og	  
omegn.	  	  
	  

Vinarrangement	  	  I	  
samarbejde	  med	  Brugsen	  

	  

Skårupskolens	  8	  heste	  bliver	  en	  gang	  i	  mellem	  tilbudt	  et	  mere	  fredeligt	  liv,	  som	  
familieheste	  rundt	  om	  på	  Fyn.	  Senest	  har	  Bosi	  skiftet	  hjem	  og	  til	  gengæld	  har	  vi	  
fået	  den	  yndigste	  hoppe	  i	  folden,	  Næla.	  Det	  giver	  lidt	  nyt	  at	  arbejde	  med	  for	  
rideeleverne,	  og	  lidt	  forandring	  i	  hesteflokken.	  Det	  er	  ridelærer	  Mette	  Toft	  der	  
står	  for	  driften	  og	  undervisningen	  af	  vores	  hesteinteressede	  piger	  og	  drenge.	  	  
Mette	  har	  selv	  medbragt	  den	  ældre	  fjordhest,	  Irma,	  som	  trækhest	  for	  	  skolens	  
hestevogn.	  	  

Ny	  hest	  på	  Skårupskolen	  

Den uddannelses- og 
arbejdsmæssige 
baggrund kombineret 
med et talent for seriøs 
og humoristisk formidling 
har betydet, at Lola 
Jensen er en meget 
efterspurgt 
foredragsholder om 
emner som børn, 
teenagere, forældre og 
familien. Skårupskolen 
er vært for 
arrangementet.  
Tilmelding før 15.8 til  
Louise@ skaarupskolen.dk 
eller via skolens  
webside.  
 

Entré 150, - kroner 
inklusiv kaffe og kage. 
  

	  

Tilmelding	  til	  vinarr.	  Hos	  
Erik	  
Tilmelding	  til	  Ølsmagning	  
–	  tjek	  	  vores	  hjemmeside	  
for	  mere	  info	  

Foreningen	  af	  
Husholdnings-‐	  og	  
håndarbejdsskoler,	  FAHH,	  
tager	  landets	  11	  skoler	  
FAHH	  ind	  I	  en	  ny	  æra,	  hvor	  
husholdningsnavnet	  
forsvinder	  til	  fordel	  for	  et	  
nye	  navn,	  som	  endnu	  ikke	  
er	  slået	  fast.	  Muligvis	  bliver	  
det	  ”Den	  Frie	  Fagskoler”	  
der	  bliver	  fremtidens	  etiket	  
på	  skoleformen.	  	  

Nye	  tider	  for	  
Skårupskolen	   Skårupskolen	  har	  efterhånden	  specialiseret	  sig	  i,	  ikke	  at	  være	  en	  

specialskole,	  men	  en	  rummelig	  skole	  der	  tilgodeser	  specielle	  krav	  hos	  
eleverne.	  	  Et	  koncept	  som	  giver	  en	  blandet	  elevgruppe	  mulighed	  for	  at	  	  
færdes	  sammen	  	  i	  et	  mindre	  ungdomsmiljø	  og	  blive	  stærke	  socialt	  og	  fagligt.	  	  
Det	  gør	  ingen	  stor	  forskel	  for	  Skårupskolen	  om	  eleverne	  kommer	  fra	  
specialskoler	  eller	  har	  en	  svær	  baggrund	  med	  i	  bagagen.	  Vi	  har	  en	  bred	  
erfaring	  med	  positiv	  pædagogik,	  der	  ser	  på	  de	  kompetencer	  og	  færdigheder	  
eleverne	  har	  mulighed	  for	  at	  tilegne	  sig,	  frem	  for	  de	  kompetencer,	  som	  de	  har	  
med	  sig	  første	  skoledag.	  Vi	  har	  en	  solid	  vejledningsprocedure,	  der	  i	  
samarbejde	  med	  forældre	  og	  den	  unge	  sørger	  for	  det	  rette	  uddannelsesvalg.	  	  
I	  år	  skal	  5	  elever	  være	  2.	  årselever,	  6	  	  vælger	  den	  gymnasiale	  vej,	  30	  skal	  på	  
erhvervsskolernes	  uddannelser	  rundt	  om	  i	  landet	  og	  2	  skal	  på	  den	  3-‐årige	  
ungdomsuddannelse.	  	  

Skårupskolens	  målgruppe	  er	  bred	  og	  rummelig	  	  

Arrangementer på Skårupskolen i efteråret 

Pris	  150,	  -‐	  kroner	  incl.	  Kaffe	  og	  kage	  	  
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Et kik indenfor hos 
Skårupskolen  

Hvad laver de egentlig derinde? 

Alle eleverne 
møder til 
morgenmad 
klokken 7.15. 
Morgenlæreren 
vækker alle med 
et friskt 
godmorgen og i 
køkkenet er 
morgenvagterne 
med en anden 
lærer i gang 
med at tilberede 
dagens 
morgenmad. 
Der bliver lagt 
vægt på, at 
morgenmaden 
er alsidig og 
sund, ligesom 
de øvrige 
måltider er det.  
 

Alle eleverne 
går i 10. klasse 
fordelt i 4 
klasser, som 
arbejder med 
forskellige 
niveauer.  
 
A – individuelt 
niveau 
B – FSA dansk 
og matematik 
C – FSA/FS10 
dansk, mat og 
engelsk 
D-  FS10 i dansk, 
mat, engelsk, 
fysik, tysk.  
 
Derudover 
valgfag som  bla. 
pædagogik, 
musik, heste og 
billedkunst.  

YOUR	  TITLE	  HERE	   
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad	  blev	  der	  af	  frikadelleskolen?	  	  
Vi	  plejer	  at	  sige;	  kan	  du	  klare	  dig	  i	  et	  køkken,	  så	  kan	  du	  klare	  dig	  alle	  
steder.	  I	  køkkenet	  er	  der	  fart	  på!	  Der	  skal	  bages,	  ordnes	  grønsager,	  
klargøres	  kød,	  vaskes	  op,	  gøres	  rent,	  dækkes	  bord	  og	  alle	  har	  
medansvar	  for	  dagens	  måltider.	  Og	  ja,	  kan	  du	  lave	  dine	  egne	  frikadeller,	  
så	  kan	  du	  sagtens	  grine	  af	  dem,	  der	  kalder	  dig	  for	  frikadelleelev!	  	  
Ud	  over	  at	  eleverne	  kan	  gøre	  sig	  klar	  til	  Erhvervsskolens	  Mad	  til	  
Mennesker,	  kan	  de	  også	  gøre	  sig	  klar	  til	  voksenlivet	  med	  en	  solid	  
basisviden	  om	  kost	  og	  ernæring.	  Fra	  næste	  år	  tilbydes	  faget	  Flyt	  
Hjemmefra,	  som	  sigter	  mere	  på	  den	  individuelle	  madlavning	  i	  mindre	  
mængder,	  end	  den	  storkøkkenform	  som	  eleverne	  er	  vant	  til.	  	  
På	  billedet	  ses	  Mads,	  som	  er	  dygtig	  i	  et	  køkken,	  og	  i	  dag	  går	  han	  på	  
Svendborg	  Gymnasium.	  Han	  skal	  nok	  klare	  enhver	  date	  og	  familie	  på	  
fuldtid.	  	  

Morgen 
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Trine	  Arborg	  står	  for	  
kontakten	  til	  skolens	  
udslusningselever.	  Trine	  
er	  uddannet	  lærer,	  ansat	  
på	  Skårupskolen	  fra	  2002	  
og	  har	  specialiseret	  sig	  i	  
skolens	  	  udslusnings-‐
elever.	  

Udslusning	  –	  et	  nyt	  tilbud	  på	  
Skårupskolen.	  	  	  

Gitte	  har	  været	  almindelig	  kostelev	  på	  
Skårupskolen	  I	  to	  år.	  Gitte	  har	  altid	  ville	  	  
noget	  med	  køkken,	  allerhelst	  ville	  hun	  	  
være	  kok.	  Der	  var	  dog	  en	  masse	  praktiske	  
forhindringer	  for	  Gitte,	  blandt	  andet	  hendes	  
generelle	  arbejdstempo	  og	  hendes	  generelle	  mod.	  	  
I	  køkkentimerne	  har	  Gitte	  arbejdet	  målrettet	  mod	  
at	  blive	  hurtigere	  og	  har	  fået	  et	  godt	  og	  sikkert	  
håndelag.	  	  
Gitte	  har	  i	  dette	  skoleår	  fuldført	  grundforløbet	  på	  
Mad	  til	  Mennesker,	  mens	  hun	  har	  boet	  på	  
Skårupskolen	  som	  udslusningselev.	  Vi	  er	  glade	  og	  
stolte	  på	  Gittes	  vegne,	  for	  hun	  har	  fra	  august	  fået	  
læreplads	  på	  Hesselet	  i	  Nyborg.	  Et	  godt	  bevis	  på,	  
at	  med	  den	  rette	  støtte	  på	  det	  rette	  tidspunkt,	  
kan	  vi	  sammen	  med	  eleverne	  gøre	  en	  forskel.	  

Gitte	  Olesen	  
kokkeelev	  på	  Hesselet	  

Hvis	  man	  kender	  Skårupskolen	  husker	  man	  måske	  det	  gamle	  køkken,	  
halkøkkenet,	  som	  i	  	  2001	  blev	  ombygget	  til	  moderne	  storkøkken	  med	  induktion,	  
hæve-‐sænke	  og	  konvektionsovne.	  Nu	  er	  det	  gamle	  ”Lille	  køkken”,	  som	  mistede	  
titlen	  som	  det	  ny	  køkken,	  da	  det	  det	  splinternye	  køkken	  kom	  til,	  igen	  blevet	  til	  
det	  nye	  køkken.	  Byggeriet	  er	  færdiggjort	  og	  resultatet	  er	  funktionelt	  og	  elegant.	  
Oven	  på	  køkkenet	  er	  der	  blevet	  bygget	  4	  nye	  elevværelser	  med	  tilhørende	  bad	  
og	  toilet.	  Vi	  er	  hele	  tiden	  i	  gang	  med	  renovering	  af	  de	  gamle	  bygninger,	  og	  hvis	  
du	  ikke	  har	  været	  inde	  på	  skolen	  i	  et	  par	  år,	  så	  vil	  du	  nok	  bliver	  overrasket	  over,	  
hvad	  der	  er	  sket	  undervejsJ	  	  

Nybyggeri	  på	  Skårupskolen	  

Udslusningseleverne	  har	  
alle	  været	  elever	  på	  
almindelige	  vilkår	  på	  
Skårupskolen	  i	  1	  eller	  2	  
år.	  I	  samarbejde	  med	  
forældre	  og	  	  skolens	  
vejledere,	  tilrettelægges	  
der	  en	  plan,	  hvor	  
eleverne	  	  enten	  bor	  på	  
skolen	  eller	  på	  kollegium	  i	  
Svendborg.	  Lektiehjælp	  
får	  de	  hver	  aften	  på	  
skolen,	  og	  for	  de	  elever	  
der	  bor	  i	  Svb,	  holder	  Trine	  
næsten	  daglig	  kontakt	  og	  
sikrer	  sig,	  at	  eleverne	  har	  
styr	  på	  rudekuverter	  og	  
større	  spørgsmål	  som	  
kommer	  med	  voksenlivet.	  
I	  år	  er	  der	  3	  af	  vores	  
drenge	  der	  bor	  i	  Svb	  og	  
uddanner	  sig	  der.	  	  

Et	  af	  årets	  højdepunkter,	  er	  
skolens	  årlige	  tur	  på	  
skilejrskole.	  

Vi	  har	  oftest	  været	  i	  de	  
nordiske	  lande,	  og	  vi	  er	  
senest	  faldet	  for	  Lofsdalen	  i	  
Sverige,	  som	  passer	  perfekt	  
med	  begynder	  og	  
vanskelige	  piste	  og	  løjper.	  	  

Skilejrskole	  I	  
februar	  hvert	  år!	  

Lærerne	  underviser	  selv	  
eleverne,	  så	  hver	  dag	  
rykker	  vi	  rundt	  på	  de	  små	  
hold,	  efterhånden	  som	  de	  
udvikler	  deres	  skiløb.	  
Vi	  har	  selv	  mad	  med,	  og	  
eleverne	  bor	  i	  hytter	  og	  
sørger	  for	  deres	  egen	  
husholdning.	  	  
	  

	  

Skårupskolen	  har	  som	  så	  mange	  andre	  skoler	  i	  
efterskoleverden,	  lidt	  større	  vanskeligheder	  med	  
elevsøgningen.	  Men	  det	  går	  faktisk	  ok.	  Vi	  starter	  
skoleåret	  2011/12	  	  med	  et	  elev	  tal	  omkring	  42-‐44	  elever	  
ligesom	  dette	  skoleår.	  Vi	  har	  ikke	  oplevet	  at	  eleverne	  er	  
stoppet	  i	  utide	  i	  de	  sidste	  2	  år,	  og	  det	  er	  er	  et	  godt	  og	  
sundt	  tegn	  på,	  at	  vi	  er	  et	  godt	  skoletilbud	  til	  de	  unge	  der	  
er	  for	  gamle	  til	  efterskolen,	  men	  endnu	  ikke	  klar	  til	  at	  
starte	  deres	  ungdomsuddannelse.	  I	  modsætning	  til	  
efterskolerne	  modtager	  vi	  også	  elever	  der	  er	  over	  18	  år,	  
og	  som	  bare	  har	  brug	  for	  længere	  tid	  til	  at	  blive	  
uddannelsesklare.	  	  
	  
Skårupskolen	  har	  en	  fast,	  engageret	  stab	  på	  18	  personaler.	  
Skolen	  ledes	  af	  Birthe	  Hay	  Sørensen,	  der	  også	  bor	  i	  skolens	  
forstanderlejlighed.	  	  

Fremtiden	  for	  Skårupskolen	  

 



Årets Konfirmander 2011
Den 20. Maj 2011 kunne disse 29 unge mennesker fejre deres konfirmation under 

et strålende solskinsvejr. De ønskes et hjerteligt tillykke og alt godt fremover!
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Øverst fra venstre: 
Mads Emil Klovborg Pedersen, Frederik Fahlén Hjortkjær, 
Lasse Sejr Nielsen, Kasper Buch Hansen, Anica Monique 
Magnussen.

Jonatan Koefoed Rolskov, Gustav Lerche Hansen, Simon 
Hegaard Christensen, Magnus Brøndum Schmidt, Mads 
Vidførle Abrahamsen, Simone Steen.

Hjalte Drost Mickleit, Ida Helene Hansen, Natasja Juul 
Breenfeldt Struve, Stine Hillebrenner Henriksen, Sabine 
Sørup Pedersen, Ida Marie Pedersen, David Angelo 
Molinaro, Ditte Johanne Juul Albertsen.

Øverst fra venstre: 
Mark Fay, Signe Sigrid Christensen, Andreas Marcus 
Stæhr Madsen, Mathias Rune Andersen, Jacob Rossen 
Møller.  

Emil Henrik Bøjesen Pohl, Mikkel Lund Nielsen, Nikoline 
Storm Hansen, Nikoline Huai Qing Aabyskov, Magnus 
Flyvbjerg Poulsen.

Skaarup Kirke
Sognepræst

Ida Fonsbøl
Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12
E-mail: idef@km.dk
Mandag fri.

Præstesekr. Jette Ø. Larsen træffes
torsdag kl. 09.00 - 13.00.

menighedsrådsformand

Tage ditlev Jensen
Hasselvænget 31, Lundeborg
Tlf. 62 23 24 44 · 5874  Hesselager

Kirkeværge

Verner Christensen, Skårup
Tlf. 62 23 18 18

Kirke og Sogn

Redaktion: Inger Jensen
Hasselvænget 31, Lundeborg
Tlf. 62 23 24 44 · 5874  Hesselager

nyt

Hjemmeside: www.skaarupkirke.dk

graverkontoret

(Graverbygningen ved kirken)
Tirsdag-fredag · Tlf. 62 23 16 73
Telefontid: kl. 12.00-12.30
Graver: Brian Riber, Tlf. 29 85 32 10
Gravermedhjælper: Jytte Clausen 

organist

Ingrid Madsen · Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger

Michael Timling · Tlf. 50 51 18 40

Kirken er åben for besøgende

Mandag-fredag       kl. 08.00-15.00
Søndag                    kl. 09.00-12.00



Gudstjenester i Skårup kirke 
i juli, august og september 2011

03. juli 14.00 2. s.e.trin Ole Bach Piekut

10. juli 10.00 3. s.e.trin Ida Fonsbøl

17. juli 10.00 4. s.e.trin Ida Fonsbøl

24. juli 10.00 5. s.e.trin Ida Fonsbøl

31. juli 10.00 6. s.e.trin Ida Fonsbøl

06. august 14.00 7. s.e. trin Per Aas Christensen

14. august 10.00 8. s.e.trin
Kirkekaffe

Ida Fonsbøl

21. august 10.00 9. s.e.trin Ida Fonsbøl

28. august 14.00 10. s.e.trin Andreas Bojsen-Møller

04. september 10.00 11. s.e.trin Ida Fonsbøl

11. september 14.00 12. s.e.trin Andreas Bojsen-Møller

18. september 10.00 13. s.e.trin
Høstgudstjeneste

med frokost

Ida Fonsbøl
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Poul Olsen
Aut. El-installatør

kuopiovej 32  5700 svendborg  tlf 6220 2321  fax 6220 1952

Marineelektronik koMMunikationsanlæg

A
psPoul Olsen

Aut. El-installatør

kuopiovej 32  5700 svendborg  tlf 6220 2321  fax 6220 1952

Marineelektronik koMMunikationsanlæg

A
ps

62 28 11 38 
E-mail: post@vejstrupblikvvs.dk

www.vejstrupblikvvs.dk

Vejstrup
blik-VVs a

s

62 28 11 38 
E-mail: post@vejstrupblikvvs.dk

www.vejstrupblikvvs.dk

Vejstrup
blik-VVs a

s

 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

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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Skårup Seminarium som seniorhøjskole 
Ideen er ikke blevet til virkelighed endnu 

- men det kan den blive! 
- og vi er i gang! 

 
Onsdag aften den 8. juni var der indkaldt til 
stormøde på Skårup Seminarium om seminariets 
mulige fremtid som seniorhøjskole.  
 
En initiativgruppe har arbejdet med ideen 
igennem nogle måneder og fik indviet de 
fremmødte i deres tanker: 
 
 
 
 

• De historiske omgivelser skal sammen med den sydfynske natur og kultur danne ramme om en 
højskole for generationen 50+, som er en målgruppe, der gerne vil fordybe sig i spændende 
emner i alle genrer, møde andre mennesker, bo i smukke omgivelser, rejse ud, opleve nye ting 
og steder o.m.a. 

• Traditionen for et mangfoldigt kulturliv på Svendborg-egnen må bevares. I stedet for det mere 
end 200 år gamle seminarium skabes en anden ’form’ med de samme værdier – en 
seniorhøjskole. 

• En højskole for seniorer kan blive et bæredygtigt kraftcenter, der åbner sig imod omverdenen til 
inspiration for mange forskellige menne-
sker og interessegrupper både lokalt og i 
resten af landet. Et samlingssted, hvor 
historien, kulturen og naturen er i høj-
sædet, samtidig med at man kan bo, spise 
og fordybe sig i kortere eller længere tid. 

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

• Vendt ud imod den omgivende verden vil højskolen samarbejde med såvel museer, foreninger, 
kunstnere, skoler, kommuner, enkeltpersoner – ja, med alle, der gerne vil med til at skabe 
rammer og muligheder for mennesker, der er nysgerrige og gerne vil udvide deres horisont. 

 
Initiativgruppen forklarede og fremlagde deres 
tanker og ideer, og de fremmødte kom med 
gode forslag, kommentarer og indlæg både med 
deres erfaringer som højskolebrugere og 
spørgsmål til ideen i praksis. 
 
Initiativgruppen efterspurgte folk, der gerne vil 
være med i arbejdet med at formulere ideerne 
videre, lave økonomiske beregninger og ikke 
mindst lave materiale til fondsansøgninger osv. 
 
 

 

Jørn, Anders, Per og Helle - initiativgruppen 

← Gode indlæg fra tilhørerne. 
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Der var mange deltagere, som tilbød deres hjælp i næste etape med konkretisering af de hidtidige 
tanker og ideer, så arbejdet blev organiseret som følger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endvidere blev det besluttet at holde et stormøde allerede inden sommerferien, hvor de hurtigt 
arbejdende grupper vil informere om deres arbejde og de fremtidige opgaver og ideer. Her vil alle 
fra både nær og fjern være velkomne til at møde op og melde sig under fanerne med både 
ekspertise, flere ideer, moralsk og idemæssig støtte og selvfølgelig også bare for at lytte, SÅ… 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesserede kan læse om arbejdet med at skabe Skårup Seniorhøjskole på Folk og Fæ’s 
hjemmeside, hvor Skårup Seniorhøjskole vil have sin platform.  
Hold her øje med flere arrangementer og tiltag, der måtte interessere dig eller din nabo.  
Jo flere, vi er til at løfte opgaven, jo længere kan vi nå! 
 
Se mere på 

 
 

Tekst: Helle Bøving Foto: Henning Philbert 
 
 
 

…. oooo OOOOOOO oooo …. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

…OBS… 
 

♥ HJERTESTARTER I SKÅRUP ♥ 
Med ansøgning fra Skårup IF er Skårup nu bevilliget en hjertestarter fra Trygfonden. Se 
Skårup IFs hjemmeside www.skaarup-if.dk og annoncer i ’Østkysten’, hvornår der bliver 
lavet kurser for dem, der har særlig interesse i at kunne anvende en hjertestarter. Max 20 
deltagere på holdet. Evt. spørgsmål sendes til gunnar@oest-kysten.dk.  

Mvh. Skårup IF 
 

Styregruppen 

Økonomi og drift Højskolens 
idegrundlag og indhold 

Kommunikation, formidling 

 
Velkommen  
til stormøde om 

 
onsdag den 29. juni 2011 kl. 19 

på Skårup Seminarium. 
 
 
 
 
 

Alle er velkomne. 
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   Profil af ny sponsor          
                    Velkommen i Folk & Fæ  

Svendborg Dækcenter Aps blev i 2002 etableret af søskende parret Jannika Leth Simonsen, med 

bopæl i Gudbjerg, og Thorsten Simonsen, med privat bolig i Holmdrup Huse i Skårup. Begge har 
mange års erfaring indenfor dækbranchen. Opstarten var i en 400 m2 lejet hal på Norgesvej.          
En enkelt medarbejder 
blev ansat, kort efter 
en mere. 

Vi fik en rigtig god 

start fortæller 
Jannika, og der blev 
skabt en god stabil 
kundekreds. Pladsen 
blev relativt hurtigt for 
trang, dæk lå i aflåste 
containere, og på 
værkstedet fra gulv til 
loft. 

Medarbejderstaben 

var i 2007 nået op på 7 
mand, noget måtte der gøres.  Med en god fornemmelse i maven, blev den store beslutning taget – 
det skulle lykkes. 

Thorsten fortsætter. Vi valgte derfor samme år at købe en byggegrund på Englandsvej 10 på 7000 

m2. og gik efterfølgende i gang med vores eget -gummi værksted. 

Med hjælp fra rådgivere fik vi lagt en plan, og byggeriet startede op. 1. februar 2007.                     

1. September kunne vi slå dørene op til et nyt lyst og venligt dækcenter på 1500 m2. Drømmen var 
gået i opfyldelse, og ikke et øje tørt.  6. oktober blev der holdt reception, hvor omkring 400 

mennesker mødte op, til en uforglemmelig dag med 
fest og farver. Der er ingen tvivl om - at 
søskendeparret vil se tilbage på dagen med stolthed, 
og et glimt i øjet.  
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Firmaets døgn servicen er meget populær.                

Det gælder ikke kun på eget værksted, men også 

ved hurtig udrykning til mejetærskere. 

 Landbrugs og entreprenør maskiner. 

Endnu flere opgaver er der i vintertjenesten. 

       Medarbejdere og ejere samlet.             

Fra venstre - Jannika – Keld – Anders – Kim – 
Thorsten & Betina.     2 medarbejdere mere, 
Henrik og Daniel havde fridag.

 

 

Opgaverne er mange og dækker bredt, ud over dæk 

service. 

Tilbydes også – 2 servicevogne og låne bil er til rådighed. 

Dæk Hotel for opbevaring af, vinter /sommer skifte dæk.          Jannika og Thorsten.        

Klargøring til syn af både person og lastvogne.                                   Foran dæk lager og hotel. 

Olieskift – bremser – styretøj og udstødning.                                                                                                                                   

Tekst og foto,                          
 Arne Magaard 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus. 

 
Der sker fortsat noget i Åbyskov Forsamlingshus.  Et godt sted at samles. Både til private fester og 
husets sammenkomster og det årlige loppemarked. 
 
I Folk & Fæ fra februar havde vi en omtale af årets dilettant og nogle af arrangementerne der er 
afviklet i løbet af foråret. 
 
Stegt flæsk og persillesovs den 4. marts, blev igen et arrangement med stor succes og fuldt hus, 
herlig stemning og god musik. Det var et stort arbejde for ”de 3 gamle mænd” – Jens, Gudmund og 
Jan – at stege flæsk m.m. til de mange mennesker, der havde god appetit.  En succes der også gav 
sig udslag i et pænt overskud til nogle projekter i huset, bl.a. vil vi snart kunne se en ny trappe med 
skridsikre fliser til indgangen og andre ting vil blive gjort hen over sommeren – der skal lyde en stor 
tak for ”de 3 gamles” og alle hjælpernes indsats.   
 
Der kan godt være en forventning om at ”Stegt flæsk og persillesovs” bliver gentaget, men her har 
”de 3 gamle” sagt fra, hvilket er fuldt forståeligt, men andre kan jo træde til.  Er der nogen, der vil 
hjælpe til med at lave et tilsvarende arrangement næste år, så kontakt husets formand Preben Jensen, 
Skårupøre Strandvej 105, tlf. 6221 9682 eller kassereren Jørgen Larsen, Skårupøre Strandvej 55, tlf. 
4224 7143. 
 
Ved generalforsamlingen den 20. marts var der kun et begrænset fremmøde og der kunne ikke 
vælges en fuldtallig bestyrelse. Ekstraordinær generalforsamling blev holdt den 4. april og her 
lykkedes det at få valgt en fuldtallig bestyrelse og suppleanter, så husets drift er sikret indtil videre.  
Der blev valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer: Preben Jensen, Skårupøre Strandvej 105, Jan Hansen, 
Skårupøre Strandvej 83 og Jim Henriksen, Byparken 28, Svendborg.  Som suppleanter blev valgt: 
Svend Jensen, Skårupøre Strandvej 89, Anne-Grethe Jensen, Skårupøre Strandvej 105 og Steen 
Christensen, Skibsbakken 3 – nærmere oplysninger kan ses på hjemmesiden www.aabyskov-
forsamlingshus.dk. 
På bestyrelsesmødet den 14. april konstituerede bestyrelsen sig med: Formand Preben Jensen, 
Næstformand Jan Hansen, kasserer Jørgen Larsen og sekretær Lisbeth Johannesson.  
 
Mexicansk aften den 8. april blev et tilløbsstykke, 
hvilket støttegruppen, som var arrangør, naturligvis var 
godt tilfreds med. 
Dette arrangement krævede flere dages forberedelse og 
tilberedning af diverse smagsprøver og den 3-retters 
Mexicanske menu – her var hele støttegruppen og andre 
engageret.  
 

  
Her er der gang i ”kødgryderne. 
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Ansvaret for tilberedningen var lagt i hænderne på vores lokale 
Mexicaner: Marina Moctezuma fra Maegården.  Marina der havde 
tilbudt at lave en aften med god daglig Mexicansk mad og fortælle om 
landets madkultur. Det blev til fulde opfyldt.  En succesfuld aften, 
hvor alle fik noget nyt med hjem. 
Der var flere retter og en enkelt opskrift bringes her: 
 
Albondigas mexicanas (til 4 personer) Mexicanske chilideller med salsa: 
250 gram hakket svinekød - 250 gram hakket oksekød 
1 rødløg -1 fed presset hvidløg - 1 frisk chili 
1 stor håndfuld hakket mynte  - 1 stor håndfuld hakket persille 
2 æg - 2 spsk. mel - 2 spsk. mælk 
½ tsk. stødt spidskommen - ½ tsk. stødt koriander -1 tsk. salt 
Cayennepeber efter smag 
Hak chili, rødløg og hvidløg fint. Rør kødfarsen med 1 knsp. salt, og vend 
med mel, æg og mælk. Tilsæt hakket chili, rødløg, hvidløg og krydderierne til 
kødfarsen. Farsen røres grundigt sammen i en skål. Den skal trække en halv 
time i køleskabet. Lav salsaen imens. 

 
Marine fortæller om Mexico 
og madkultur. 

Det var en aften der gav et pænt overskud, som støttegruppen senere vil overlade til huset. Efter 
denne succesfulde aften med mad fra et fremmed himmelstrøg har støttegruppen og bestyrelsen 
overvejelser om, at lave tilsvarende fællesspisninger med mad fra andre lande, idet der i Svendborg 
er flere forskellige etniske grupper, der har andre madtraditioner end vore.  Hvis der blandt læserne 
er nogen, der har kontakt til personer, der kan være med til at lave en aften med fremmed mad, så 
kontakt kassereren Jørgen Larsen tlf. 4224 7143 eller Ellen Larsen fra støttegruppen tlf. 4224 4854. 
 
 

 
 
 

Kræmmer- og loppemarked den 22. maj var planlagt afholdt sammen 
med ”Den gl. Skole” lige som sidste år, men det lod sig ikke gøre i år, 
hvorfor støttegruppen valgte at gennemføre ”markedet” alligevel.  Der 
blev solgt borde til interesserede, der blev handlet og pruttet om priser. 
 
Støttegruppen havde sørget for opsætning af borde og muligheden for at 
der kunne købes kaffe, te, øl, vand, kage og pølsebrød. Det blev nogle 
hyggelige timer, der også gav et pænt overskud til støttegruppen, hvilket 
er et gode for huset, når pengene senere på året gives til huset. 
 
Ses der på interessen for arrangementet – salg af 16 ”boder” og ca. 160 
betalende gæster, er der naturligvis grund til at fortsætte med denne form 
for arrangement igen næste år, men meget gerne i samarbejde med 
”skolen”. 

 

                                                       
 

                                    Der var meget at vælge imellem ”lopperne”. 
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Der bliver ikke Sct. Hans Bål i år ved Skibspladsen.   
Det var planlagt, at - der traditionen tro - skulle være Sct. Hans Bål den 23. juni, men det bliver ikke 
til noget i år.  Bestyrelsen har på sit møde den 24. maj besluttet at arrangementet ikke gennemføres.  
Dette skyldes først og fremmest, at reglerne for afbrænding af bål skal holde stor afstand til bl.a. 
stråtækte ejendomme.  En afstand der ikke kan opnås uden at bålet skal ligge ca. 150 m. ude i 
vandet.  Selv om risikoen for at antænde en af ejendommene er lille, mener bestyrelsen, at der ikke 
er grund til at løbe nogen risiko, idet det vil være bestyrelsen, der vil blive gjort personlig ansvarlig, 
hvis der opstår brand og afstandsreglerne ikke er overholdt.  Endvidere skal der i år, hvis bålet 
skulle afvikles, laves en helt ny ”flåde”, hvilket vil være en forholdsvis stor udgift.  Bestyrelsen 
beklager, at det har været nødvendigt at træffe denne beslutning. 
 
Kommende arrangementer: 
Den 7. oktober er der planlagt ”oktoberfest” med fælles spisning, tysk stemning og tysk inspireret 
mad.  Dette arrangement vil blive nærmere omtalt i næste nummer af Folk & Fæ, ligesom der blive 
husstandsomdelt ”løbeseddel”. 
 
Der arbejdes på et par andre arrangementer i september og måske november, men herom nærmere i 
næste nummer af Folk og Fæ. 
 
Årets dilettant 2012 opføres den 21., 25. og 28. januar – reserver allerede nu en af dagene i 
kalenderen. 
 
Husets tilstand: 
Forsamlingshusets facade og udhænget mod Åbyskovvej trænger til renovering, hvilket er et 
arbejde bestyrelsen håber på kan gennemføres inden for overskuelig tid, således at huset også 
fremtræder indbydende ude fra.  Er der nogen blandt læserne, der kan give en hånd med eller kender 
nogen der kan være med i denne ret store opgave?  Der er også andre større eller mindre opgaver i 
huset, hvor der godt kan bruges en ekstra hånd eller to, til et meget blandet felt af opgaver.  Kontakt 
Preben 6221 9682 eller Jørgen 4224 7143. 
 
Bliv medlem og støt huset. Det koster kun 50 kr. for enkelt medlem og 75 kr. for husstanden - 
gælder frem til generalforsamlingen 2012.  Kontingent kan indbetales på husets konto i Svendborg 
Sparekasse, Skårup afd. reg.nr. 0819 kontonr. 819 0155 405. I det omfang det er muligt, vil 
medlemmer af bestyrelsen komme rundt og tegne medlemskab.  
 

▄ 
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Pionererne
Nyt fra Pionererne

Stilladset blev afprøvet af 
en patrulje. Det holdt.

Som omtalt i efteråret i Folk og Fæ, 
så begyndte Pionererne sidste som-
mer at bygge en bålhytte i Vejstrup-
dalen. Den ene side er en shelter, 
og blev færdig inden vinter. Flere 
patruljer prøvede at overnatte i den i 
vinterens kulde. De havde det dejligt. 

Så fortsatte byggeriet. Først skulle der 
bygges et stillads til jernrammen 
øverst.

INDVIELSE AF BÅLHYTTE
Søndag d. 14. august kl. 10
Vejstrupdalen

Alle er velkommen til at se vores nye bålhytte, 
som vi er stolte af. 

Vi serverer lidt til ganen.
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Det går hurtigt deropad. Bendt 
har heldigvis ikke højdeskræk.

Så kom hjørnestolperne op, og 
stilladset er væk. Nu skal der kal-
marbrædder på.
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Så er alle sider oppe

Der skal en halv side op for at 
give læ. De små spejdere fra Å-
flokken hjælper flittigt til.
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Igen i år afholder Pionererne 
familiespejd. 
Alle 0-100 årige er velkomne. 
Familiespejd afholdes hver 
anden søndag kl. 10-12.

Nu holder vi sommerferie. Vi 
begynder igen d. 14. august.

Se mere på: 
www.pionererne.dk. 
Se under KALENDER.

Hvor er børnene? Selvfølgelig 
nede ved  (i) i åen.

Her er en af dem. Mon der er 
fisk i åen?
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Pionererne har i år haft så stor fremgang, at der i 
troppen (12-15 årige) må laves 3 patruljer. 
Det kræver uddannelse af nye ledere og assisten-
ter. Her er alle de nye på kursus.
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Lørdag d. 28. maj afholdt gruppen af kunsthåndværkere i Vejstrup det årlige 
kunsthåndværkermarked. Det var i år 5. gang markedet blev afviklet og jubilæet blev fejret 
ved at udvide antallet af udstillere fra 10 til 17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               Vibe Eriksens stand med malerier. Forrest ses et udsnit fra et gammelt kalkmaleri. 
 
 
Vejret holdt tørt til glæde for publikum og udstillere. Børnene legede i haven mens de 
voksne nød det store udbud fra de mange stande, der i år fordelte sig på 
keramikværkstedet og rundt i den gamle brugshave. Vi har i år spredt standende for at 
lede publikum rundt i hele haven, hvilket giver en ekstra oplevelse og folk slår sig ned 
rundt omkring med kaffe og kage og børnene leger i havens mange ”rum”, fortæller 
værtsparret Tea Jensen og Claus Herreborg.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Eva Rafners frodige stand med produkter af den pil, som hun selv         Claus Herreborg og Tea Jensen 
   dyrker og fletter til kurve, bakker og plantestativer.                                  lægger hus og have til dagen. De  
                                                                                                                    er begge uddannede keramikere fra   
                                                                                                                    Glas og Keramikskolen på Bornholm. 
 
 
Det skønnes at ca. 300 besøgende slog vejen forbi markedet i Villa Vejstrup hvor der blev 
handlet, spurgt og udvekslet idéer.  
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For udstillerne handler det tydeligvis ikke kun om at sælge godt, men i lige så høj grad om 
at inspirere og mødes omkring det de alle interesserer sig for, nemlig de ting der er blevet 
skabt af hånd og ånd siden sidste marked. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benny Isager udlånte penslen til publikum.                             Ole Møller fortæller om tilblivelsen af sine værker 
Her har Dennis og Viggo Knappe fået lov at                           med hammer og mejsel lige ved hånden. 
give deres kunstneriske besyv med.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sten Pensdal udstillede sin smukke grafik i det der til                                André Isagers bod med brugsting og 
daglig fungerer som butik i keramikværkstedet.                                          legetøj af træ.   
 
 

Det er jo helt oplagt 
at Eva Rafners store kurv 
skal bruges til at holde  
styr på ungerne. 
Store som små! 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

      Signe, Sofie og Sarah.                                                                        I kurven ses de 4 drenge, der bor i huset  
                                                                                                                  Villa Vejstrup: Loke, Halfdan, Lauge og 
                                                                                                                  Funder. 
 
 
 
De mange stande udtrykte en fælles glæde ved materialerne, det selvgjorte og æstetikken. 
Flere teknikker og håndværk blev demonstreret i løbet af dagen, fx fremstilling af æsker, 
stenhugning og drejning i træ. 
 
Denne dag var der som ved de foregående markeder meget at se på: Futter i filt, 
skulpturer i granit, vaser og krus i porcelæn, pilekurve og klatrestativer til slyngplanter, 
hånddrejede skåle og ”kinesiske kugler” i træ, æsker med mønster, smykker i glas og i 
sølv, kraftfulde malerier og poetisk grafik.  
 
 

 

     Eksempler på de forskellige unikke ting, der kunne ses på markedet 
 
 
Den faste gruppe af udstillere som stod for forberedelsen og afviklingen af arrangementet, 
bestod i år af: Eva Rafner (pil), André Isager (træ), Anne Tingager (æsker), Jan Drabe 
(glas), Sten Pensdal (fotografik) og Kirsten Theilmann (sølv), Anikka Lundemann (filt og 
akvarel), Tea Jensen (keramik) og Claus Herreborg. De inviterede udstillere var: Ole 
Møller (sten), Kristian Nyboe Andersen (træ), Janne Ladefoged (filt), Lisbeth Thomsen 
(grafik), Benny Isager (maleri) og Vibe Eriksen (maleri). 
 
 
Alle udstillerne siger tak for den store interesse fra publikum og for en dejlig dag i 
kunsthåndværkets navn! 
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                     Tekst af Tea Jensen. Foto af Henning Philbert. Fotos af ting Jennifer Skriver 

     
      Signe, Sofie og Sarah.                                                                        I kurven ses de 4 drenge, der bor i huset  
                                                                                                                  Villa Vejstrup: Loke, Halfdan, Lauge og 
                                                                                                                  Funder. 
 
 
 
De mange stande udtrykte en fælles glæde ved materialerne, det selvgjorte og æstetikken. 
Flere teknikker og håndværk blev demonstreret i løbet af dagen, fx fremstilling af æsker, 
stenhugning og drejning i træ. 
 
Denne dag var der som ved de foregående markeder meget at se på: Futter i filt, 
skulpturer i granit, vaser og krus i porcelæn, pilekurve og klatrestativer til slyngplanter, 
hånddrejede skåle og ”kinesiske kugler” i træ, æsker med mønster, smykker i glas og i 
sølv, kraftfulde malerier og poetisk grafik.  
 
 

 

     Eksempler på de forskellige unikke ting, der kunne ses på markedet 
 
 
Den faste gruppe af udstillere som stod for forberedelsen og afviklingen af arrangementet, 
bestod i år af: Eva Rafner (pil), André Isager (træ), Anne Tingager (æsker), Jan Drabe 
(glas), Sten Pensdal (fotografik) og Kirsten Theilmann (sølv), Anikka Lundemann (filt og 
akvarel), Tea Jensen (keramik) og Claus Herreborg. De inviterede udstillere var: Ole 
Møller (sten), Kristian Nyboe Andersen (træ), Janne Ladefoged (filt), Lisbeth Thomsen 
(grafik), Benny Isager (maleri) og Vibe Eriksen (maleri). 
 
 
Alle udstillerne siger tak for den store interesse fra publikum og for en dejlig dag i 
kunsthåndværkets navn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Signe, Sofie og Sarah.                                                                        I kurven ses de 4 drenge, der bor i huset  
                                                                                                                  Villa Vejstrup: Loke, Halfdan, Lauge og 
                                                                                                                  Funder. 
 
 
 
De mange stande udtrykte en fælles glæde ved materialerne, det selvgjorte og æstetikken. 
Flere teknikker og håndværk blev demonstreret i løbet af dagen, fx fremstilling af æsker, 
stenhugning og drejning i træ. 
 
Denne dag var der som ved de foregående markeder meget at se på: Futter i filt, 
skulpturer i granit, vaser og krus i porcelæn, pilekurve og klatrestativer til slyngplanter, 
hånddrejede skåle og ”kinesiske kugler” i træ, æsker med mønster, smykker i glas og i 
sølv, kraftfulde malerier og poetisk grafik.  
 
 

 

     Eksempler på de forskellige unikke ting, der kunne ses på markedet 
 
 
Den faste gruppe af udstillere som stod for forberedelsen og afviklingen af arrangementet, 
bestod i år af: Eva Rafner (pil), André Isager (træ), Anne Tingager (æsker), Jan Drabe 
(glas), Sten Pensdal (fotografik) og Kirsten Theilmann (sølv), Anikka Lundemann (filt og 
akvarel), Tea Jensen (keramik) og Claus Herreborg. De inviterede udstillere var: Ole 
Møller (sten), Kristian Nyboe Andersen (træ), Janne Ladefoged (filt), Lisbeth Thomsen 
(grafik), Benny Isager (maleri) og Vibe Eriksen (maleri). 
 
 
Alle udstillerne siger tak for den store interesse fra publikum og for en dejlig dag i 
kunsthåndværkets navn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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
”

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

VI TILByDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBy 
VOGNMANDS & 

ENTREPRENØRFORRETNING
V/ aut. kloakmester 
Henning Larsen Åbyskovvej 38 62 23 12 10

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

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

 HoLmdrUP
 KLoaKSerViCe
 og maSKinStation aps.
 aUt. KLoaKmeSter

 dØgnVagt
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

TAGPAPTAG
 Over 20 års erfaring
 Gratis tageftersyn
 Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            IAGDÆKNING

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

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

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

rasmus Skovgaard - rønnovsvej 1 
5881 Skårup - tlf. 20851033

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

www.voresfriskole.dk
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Borgergruppen Skårupøre  Åbyskov 5 år 2011 
Af Jørgen Larsen,  formand for borgergruppen. 

 
I 2006 tog en gruppe beboere i Skårupøre og Åbyskov initiativ til at oprette en borgergruppe 
for området Skårupøre og Åbyskov.  Hensigten med borgergruppen var at samle områdets 
foreninger og aktive borgere i en forening, der kunne optræde som en enhed eller 
pressionsgruppe, der kunne varetage områdets interesser i forhold til bl.a. Svendborg 
kommune.  Den 02.03.2006 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Åbyskov 
Forsamlingshus, hvor der var stort fremmøde.  Det har efterfølgende vist sig hensigtsmæssigt, 
at der har været et ”talerør” for området bl.a. i forhold til Svendborg Kommune, hvor der har 
været et fornuftigt samarbejde inden for de rammer, der har været mulighed for. 
 
I løbet af de 5 år har Bogergruppen haft 3 mærkesager: 1. Få området koblet på Sydfyns 
Elselskabs fibernet og intranet. 2. Etableret trafikregulerende foranstaltninger på Skårupøre 
Strandvej. 3. Reetableret gamle stier i området.  Ud over disse 3 områder har der været fokus 
på og arbejdet med andre områder, hvilket bl.a. er overtagelse af det gamle luftmeldetårn ved 
Højgården.  I den kommende tid vil det særligt være kystsikring, der bliver sat fokus på. 
 
Sydfyns El – fibernet og intranet: 
En af de første opgaver Borgergruppens bestyrelse tog fat på var at overbevise Sydfyns El 
om, at området skulle tilsluttes fibernet/intranet hurtigere end det kunne forventes.  Der blev 
arbejdet ihærdigt med at få tilkendegivelser fra områdets beboere og det lykkedes at få så 
mange forhåndstilkendegivelser, at Sydfyns El besluttede at imødekomme ønsket om 
tilslutning hurtigere end den plan, der var lagt – et synligt resultat af en ihærdig indsats, hvor 
det lykkedes at få ændret elselskabets planer.  Et godt resultat, der kun var muligt på grund af 
den daværende bestyrelses aktive indsats. 
 
Trafikregulering på Skårupøre Strandvej: 
Der har i mange år, og meget længe før 
Borgergruppens etablering, været arbejdet med 
at få hastigheden bragt ned på Skårupøre 
Strandvej, men de private initiativer fra flere af 
beboerne på Strandvejen havde ikke resulteret 
tilstrækkelig lydhør hos Svendborg Kommune. 
Borgergruppen nedsatte en arbejdsgruppe der 
tog fat på opgaven og i samarbejde med 
Svendborg Kommune blev der foretaget 
hastighedsmålinger, hvor der i flere tilfælde 
blev målt hastigheder på op mod 150 km/t.   

 

 

Efter flere møder med bl.a. formændene for de to kommunale udvalg og repræsentanter fra 
Teknisk Forvaltning lykkedes det at få lydhør for trafikproblemet, at der blev udarbejdet et 
projekt, der blev gennemført i 2010.  Den foretagne regulering har i et vist omfang medført, at 
hastigheden er blevet væsentlig nedsat og der er sket begrænsning i den tunge lastbiltrafik. 
Men der er fortsat flere der kører for stærkt, hvilket er til gene for gående, cyklende og 
beboerne langs Strandvejen. 
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Reetablering af stier: 
Der har i lokalområdet været flere stier, men flere af dem har ikke været benyttet i særligt 
stort omfang, hvilket har medført, at de er groet til og nærmest glemt.  En af de stier det er 
lykkedes at få genoprettet er ”Kirkestien”, hvor Teknisk Forvaltning har været forstående 
over for ønsket om at gøre stien egnet som ”vandresti” igen.  Dette er også et resultat af et 
godt samarbejde med Teknisk Forvaltning.  Bestyrelsen vil fortsat arbejde på, at gamle stier 
bliver genåbnet. 
 
Det gamle luftmeldetårn ved Højgården:  
Det var planlagt, at Forsvaret ville fjerne de gamle luftmeldetårne, 
fordi der ikke længere er brug for dem.  Borgergruppen fandt at 
tårnet, som en del af områdets kulturarv, burde kunne bruges til 
noget, bl.a. på grund af beliggenheden, de mange fugletræk der 
kunne studeres fra tårnet, placering tæt på Ø-havsstien, men ikke 
mindst udsigten.  Disse elementer så bestyrelsen som en oplagt 
mulighed.  Der blev taget kontakt til Forsvaret, hvor der blev taget 
godt imod forslaget, men under forudsætning af, at Svendborg 
Kommune ville overtage tårnet.  Efter megen korrespondance 
foreligger der nu en aftale mellem Svendborg Kommune og 
Borgergruppen, men der mangler den endelige tilbagemelding fra 
Forsvaret – vi venter med tålmodighed. 
 
Når den formelle overtagelse er sket, vil der blive anlagt 
parkeringsplads ved Åbyskovvej og adgangsforholdene til tårnet 
bliver ordnet. Endvidere udvides ”huset” og der arbejdes på en 
lille udstilling, der kan vise den periode af den ”kolde krig”, hvor 
tårnet blev anvendt. For at understøtte muligheden for at observere 
fugletræk m.m. opsættes et par kikkerter i tårnet.  Når arbejdet 
med indretningen er afsluttet vil dette blive bekendtgjort sammen 
med oplysning om åbningstider. 

 
 

 

Udgiften til finansiering af etableringen er der søgt Landdistriktspuljen og Friluftsrådet – der 
er givet en samlet pulje på 114.000 kr. 
 
Ændring af vejbelysning og nedgravning af kabler: 

 

 

 
Den uens vejbelysning/master langs Skårupøre 
Strandvej, herunder det forhold at el-kablerne på en 
strækning ikke er nedgravet, er ikke nogen ”skønhed” at 
se på. Dette gælder også de nyere master.  Det er 
skæmmende for den ellers smukke vejstrækning.  
 
Borgergruppen har rejst spm. om ændring af 
vejbelysningen og nedgravning af kabler over for 
Svendborg Kommune.  Hvilket er sket i november 
måned 2010, der er rykket for svar, men endnu 
foreligger der ikke nyt i sagen. 
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Skibspladsen: 
Skibspladsen er kommunal, men vedligeholdes og passes godt af beboerne omkring pladsen, 
hvilket er virkelig fint, men borgergruppen finder at pladsen bør have større kommunal 
opmærksomhed vedr. vedligeholdelse og toiletforhold.  Presset på pladsen er ikke blevet 
mindre af, at der ikke har kunnet opnås enighed om genetablering af badebroen i Skårupøre.  
Vi afventer svar fra Svendborg Kommune på vores henvendelse fra november 2010. 
 
 
 
Sikring af kystlinjen lang Skårupøre Strandvej: 
 

 

Der tales meget om klimaforandringer og disse 
forandringers indflydelse på bl.a. stigende vand-
stand, men herudover er der den almindelig 
nedbrydning, der sker over tid. 
 
Langs Skårupøre Strandvej kan det med al 
tydelighed konstateres, at der flere steder er sket 
en løbende nedbrydning af kystlinjen og denne 
nedbrydning bliver mere og mere udtalt. 
 
Borgergruppen har derfor som nyt mål valgt at 
tage fat på denne problemstilling, idet det må 
forudses, at en manglende vedligeholdelse vil få 
indflydelse på vejen og over tid på de huse, der 
ligger tæt på vejen.  
 
Der er også på dette område rettet henvendelse til 
Svendborg kommune i november 2010, hvori vi  

beder om at blive orienteret, om kommunens planer for kystsikring m.m. Beklageligvis er der 
endnu ikke modtaget noget svar til trods for, at der er rykket for svar.  Der er udarbejdet en 
pjece om Svendborg kommunes klimapolitik fra maj 2009 – kan ses på www.svendborg.dk – 
søg på Klimapoliti, men det må forventes at denne plan er under revision.  Borgergruppens 
bestyrelse forventer at den eller de planer der arbejdes med vil blive sendt til høring.  
Bestyrelsen vil følge op på problemstillingen.  
 

 
 

Et eksempel på underminering af kyststrækningen. 
 

 
Generalforsamling og Bestyrelsens sammensætning: 
Den 26. april blev der holdt generalforsamling, men der kunne ikke vælges en fuldtallig 
bestyrelse, hvorfor der senere på året skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling.  Den 
”reducerede” bestyrelse består af:  Jørgen Larsen, Formand, Carsten Veber, Kasserer, Vagn 
Holm Nielsen sekretær og Flemming Hansen, bestyrelsesmedlem. 
 
Medlemskab: 
En forudsætning for, at området kan gøre sig gældende og bliver hørt er, at der er god 
tilslutning til Borgergruppen fra beboerne i området.  Aktuelt er antallet af medlemmer 
begrænset, hvilket giver en svaghed som pressionsgruppe. Bestyrelsen opfordrer til at flere, 
via medlemskab, bakker op om Borgergruppen, så vi fortsat har et ”talerør” for vores 
lokalområde.  Det har hidtil vist sig, at et aktivt lokalområde også har mulighed for at blive 
hørt og få gennemført aktiviteter og projekter. 
Derfor:  Vil du støtte op om borgergruppen og der igennem have indflydelse på, hvad der 
skal ske i området, så bliv medlem og betal kontingent med 50 kr. til konto i Svendborg 
Sparekasse Skårup afd. 0819 – 0000740888.  Kontingentindbetalingen vil dække kalenderåret 
2011 kontingent kan også betales til kassereren Skårupøre Strandvej 87. 
Som medlemmer kan optages beboere inden for området, der afgrænses af: Skårupøre 
Strandvej fra Vejstrup Ådal, Åbyskov, Skårupøre, Skårupørevej, Ulkens Dal, Åbyskovvej fra 
Ulkens Dal, Åbyskov, Dalmose, Vængemosen. 
For at få størst mulig vægt bag Borgergruppen, ser bestyrelssen gerne, at flere bakker aktivt 
op om Borgergruppens arbejde. 
Kontaktmuligheder: 
Jørgen Larsen, Skårupøre Strandvej 55, tlf. 42247143,  E-mail: havblik@sydfynsmail.dk 
Carsten Veber, Skårupøre Strandvej 87, tlf. 62262575, E-mail: carsten@veber.dk 
Vagn Holm Nielsen, Skibsbakken 16, 62232639, E.mail: uvhn@aabyskovmail.dk 
Flemming Hansen, Åbyskovvej 72, E.mail: solund.hansen@dadlnet.dk 
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Dyrlægerne Charlotte og Torben Sølund Christensen

KORSGADE DyREKLINIK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

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

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

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

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

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

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



KANDIS I 
SKÅRUPHALLEN

Én	af	de	mange	Ka
ndis-fans	er	komme

t	med	på	scenen

Dejligt	vue	over	et	tætpakket	dansegulv

Johnny	fra	Kandis

Kandis-trommeslag
eren

Så	er	Kandis	gået	på	scenen,	og	dansegulvet	er	fyldt.



Der	er	fyldt,	men	dog	plads	til	ung	som	gammel	på	dansegulvet. 	Alle	kan	være	med,	og	alle	var	med	da	Kandis	
spillede	op	til	fest.	

God	musik	ha
r	fået	alle	op	a

f	stolene.

Mon	ikke	der	ventes	
på	dansepartneren..



Alle	er	med	på	dansegulvet…

God	musik	ha
r	fået	alle	op	a

f	stolene.

Stemningsbillede	fra	det	fyldte	dansegulv

Nogle	af	de	søde	barpiger. 	Stemningen	er	god	og	humøret	højt.

Mon	ikke	der	ventes	
på	dansepartneren..
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Skårup	  Kultur-‐	  og	  Idrætscenter	  	  etableres	  i	  etaper 	  

”Masser	  af	  penge	  har	  vi	  ingen	  af	  –	  så	  vi	  har	  både	  råd	  til	  hverken	  det	  ene	  eller	  det	  det	  andet.”	  

Sådan	  kunne	  man	  fristes	  til	  at	  sige	  om	  mulighederne	  for	  at	  skaffe	  penge	  nok	  til	  byggeriet	  af	  Skårup	  Kultur-‐	  
og	  Idrætscenter,	  og	  derfor	  har	  bestyrelsen	  bag	  projektet	  udarbejdet	  en	  ny	  og	  mere	  overkommelig	  plan.	  

Vi	  må	  se	  i	  øjnene,	  at	  den	  ambitiøse	  plan	  ikke	  lader	  sig	  udfolde	  på	  én	  gang,	  men	  har	  langt	  større	  chancer	  for	  
at	  realiseres,	  hvis	  vi	  i	  højere	  grad	  udnytter	  de	  eksisterende	  faciliteter	  og	  skaber	  en	  etapeopdeling	  af	  
projektet.	  

Ambitionerne	  er	  uændrede	  
på	  lang	  sigt,	  men	  vi	  starter	  
med	  det	  mest	  presserende	  –	  
hvilket	  i	  øvrigt	  er	  i	  god	  tråd	  
med	  de	  tiltag	  der	  allerede	  er	  
sat	  i	  gang	  omkring	  
fitnesscenter,	  café	  og	  ikke	  
mindst	  Juniorklubben	  Tween.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nyt	  indgangsparti	  

Men	  den	  største	  ændring	  bliver,	  at	  vi	  ikke	  bygger	  nyt,	  men	  renoverer,	  forskønner	  og	  forbedrer	  den	  
nuværende	  hal	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  helt	  nyt	  indgangsparti,	  der	  bygges	  om	  og	  ovenpå	  det	  eksisterende.	  
En	  ændring	  af	  projektet,	  der	  har	  fået	  stor	  opbakning	  og	  skabt	  fornyet	  vind	  i	  sejlene!	  

Så	  hvor	  er	  vi	  nu?	  

De	  basale	  aftaler	  med	  Svendborg	  Kommune	  er	  på	  plads,	  og	  der	  er	  stor	  opbakning	  bag	  Skårup	  Kultur-‐	  og	  
Idrætscenter	  fra	  bredt	  politisk	  hold.	  

Første	  mål	  var	  at	  få	  etableret	  fitnesscenter	  og	  det	  kører	  allerede	  nu	  med	  stor	  succes	  i	  Hallen.	  	  

Næste	  skridt	  var	  etablering	  af	  juniorklubben	  Tween,	  der	  fik	  en	  forrygende	  start	  med	  overvældende	  
tilslutning	  i	  midlertidige	  lokaler	  ved	  Skårup	  Skole.	  Tween	  er	  nu	  en	  af	  de	  største	  juniorklubber	  i	  kommunen,	  
og	  den	  store	  succes	  er	  medvirkende	  til,	  at	  de	  mange	  børn	  allerede	  efter	  sommerferien	  2011	  rykker	  ind	  i	  
Hallen,	  hvor	  der	  etableres	  faciliteter	  til	  juniorklubben	  i	  tilknytning	  til	  de	  nuværende	  mødelokaler	  og	  
udendørs	  sportsfaciliteter	  bag	  Hallen.	  

Sideløbende	  med	  det	  er	  Hallens	  cafeteria	  genåbnet,	  let	  renoveret	  og	  omdøbt	  til	  ½	  Cafeen,	  hvor	  der	  fortsat	  
er	  brug	  for	  flere	  frivillige	  til	  bemandingen	  i	  forbindelse	  med	  fodboldkampe	  m.v.	  

Etaperne	  	  

Når	  etape	  1	  af	  byggeriet	  derefter	  går	  i	  gang	  vil	  første	  skridt	  være	  	  

a. at	  sikre	  børnene	  i	  Tween	  nye,	  velfungerende	  lokaler	  	  
b. at	  modernisere	  ½	  Cafeen	  yderligere,	  så	  der	  kan	  bydes	  på	  flere	  sunde	  snacks	  og	  lette	  måltider	  
c. at	  fremtidssikre	  Fitness,	  så	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  fortsætte	  den	  positive	  udvikling.	  
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I	  forbindelse	  med	  første	  
fase	  vil	  der	  også	  blive	  
etableret	  en	  mindre	  
scene	  i	  forhallen,	  hvor	  
små	  bands	  o.a.	  kan	  
udfolde	  sig.	  	  

Andre	  muligheder	  
kunne	  være	  en	  
klatrevæg,	  et	  mindre	  
caféområde	  el.lign.	  	  

Idéerne	  er	  mange!	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  smuk	  bagside	  med	  udsigt	  over	  banerne	  

	  
I	  korte	  træk	  ser	  finansieringen	  af	  etape	  1	  således	  ud:	  
	  

Udgifter	  til	  ombygning/udbygning	  	   kr	  4.850.000	  
Lån	  
Folkeaktier	  
Sponsorer	  	  	  
Borgerforeningen,	  SIF	  og	  Hallen	  	  
Fonde	  

kr	  3.500.000	  
kr	  	  	  	  300.000	  
kr	  	  	  	  	  	  50.000	  
kr	  	  	  	  500.000	  
kr	  	  	  	  500.000	  

	  

Etape	  2	  kræver	  flere	  penge,	  og	  først	  på	  dette	  tidspunkt,	  hvor	  vi	  er	  godt	  i	  gang,	  vil	  der	  blive	  skabt	  lokaler	  til	  
et	  moderne	  og	  spændende	  Skårup	  Bibliotek	  og	  faciliteter	  til	  Skaarup	  Sogns	  Lokalhistoriske	  Arkiv.	  

Så	  skal	  der	  rejses	  flere	  penge	  igen	  til	  etape	  3,	  hvor	  der	  kan	  etableres	  en	  egentlig	  musik-‐	  og	  teaterscene	  i	  
Hallen	  til	  større	  arrangementer.	  

Men	  allerede	  fra	  etape	  1	  vil	  Skårup	  og	  husets	  brugere	  kunne	  glæde	  sig	  over	  en	  tiltrængt	  forskønnelse	  af	  
Hallen	  såvel	  ude	  som	  inde.	  	  
De	  mange	  brugere	  vil	  eksempelvis	  kunne	  nyde	  et	  let	  måltid	  i	  lækre	  rammer	  i	  et	  venligt	  miljø	  med	  gode	  
lysindfald	  og	  opleve	  et	  indgangs-‐	  og	  caféområde,	  der	  lever	  op	  til	  de	  mange	  nye	  sportsmuligheder	  på	  
banerne	  bag	  hallen.	  

Projektet	  Skårup	  Kultur-‐	  og	  Idrætscenter	  er	  således	  let	  revideret,	  men	  fortsat	  et	  ambitiøst	  og	  stærkt	  projekt	  
–	  og	  ikke	  mindst	  et	  projekt,	  hvis	  muligheder	  for	  at	  blive	  realiseret	  nu	  er	  vokset	  betydeligt.	  

Som	  tidligere	  meddelt	  vil	  der	  blandt	  andet	  blive	  taget	  initiativ	  til	  salg	  af	  ’Folkeaktier’	  til	  støtte	  for	  projektet	  
og	  bestyrelsen	  håber	  på	  stor	  opbakning	  fra	  børnefamilier,	  unge	  og	  gamle	  samt	  områdets	  erhvervsliv	  i	  den	  
forbindelse.	  

God	  sommer.	  

Bestyrelsen	  for	  Skårup	  Kultur-‐	  og	  Idrætscenter	  

Søren	  Bøving	  
Næstformand	  
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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 & 

smiligen 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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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: Træner: / Kirsten Refshauge Træner: Jimmi Larsen

Lars M. Andersen og Søren Kramer

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

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

Næste sæson 2012/2013

Juniorhold fra 6. kl.

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 Onsdag eller torsdag
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. 29. oktober, 
Skårup Folkefest

SKÅRUPgrafiskö

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

Brochurer & foldere

Plakater & flyers

Skilte & Roll up

Brevpapir & visitkort

Foreningsblade & hæfter

Din udfordring...


