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 Kære Folk & Fæ læser!
Det er jo ikke gået ubemærket hen, at Folk & Fæ nettop  

har fejret sin 25 års fødselsdag. Det kan du læse om sidst  

i bladet. - Nu er festlighederne lagt bag os, og hverdagen  

er vendt tilbage.

Regnskabet viste et lille overskud på 2,847 kr., og det er  

jo ikke meget, når de samlede udgifter løber op på

     201,238,00 kr.
Det ville derfor være godt, hvis vi kunne få lidt flere  

sponsore.

Har du en virksomhed i ”vores distrikt”, som er  

Skårup 5881, Vejstrup 5882 og Oure 5883 så støt dit  

lokale samfund med et sponsorat i Folk & Fæ.

Bladet omdeles 6 gange årligt til ca. 2.000 husstande.

Du kan også støtte, hvis du har fast bopæl i ”distriktet”. 

Den egentlige - -  og den vigtigste opgave for Folk &  

Fæ er at støtte lokalsamfundet så bredt som muligt.

Det vil glæde os, hvis du vil støtte Folk & Fæ.

De første 25 år er vel overstået!!!!!!

Nu kan du også støtte bladet med 

Mobil Paying: Tlf. nr. 25487386

Deadline for næste blad er:

Mandag d. 1. juni kl. 17,00
Indlæg sendes til Anja: 

anja@skaarupgrafisk.dk     
Bladet udkommer næste gang:

Fredag/lørdag d. 19. eller 20. juni.
NB! Alle i bladredaktionen arbejder ulønnet.

Støt bladet ved at indbetale et beløb på vores konto i 

FYNSKE BANK: 

Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123

De bedste hilsner fra Folk & Fæ.           Henning Philbert  
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Paw Henriksen bliver  

den nye brugsuddeler i  

SuperBrugsen i Skårup

Paw er 32 år og kommer fra Odense, hvor han 

bor i en dejlig lejlighed midt i byen, og her  

omkring er han også født og opvokset.

Hvor mange brugsuddelere er egentligt startet  

som ”flaskedrenge”  ???

Men det gjorde Paw altså i 1998 i Kvickly på  

Skibhusvej i Odense, og her blev han også  

ansat som elev et par år efter. - - Og så gik det  

ellers fra den ene Coop butik til den anden i de  

efterfølgende år.

Efter han blev udlært, blev han salgsleder i  

Kvickly i Rosengårdscentret, hvorefter turen  

gik til Kvickly i Nyborg som souschef.

Det første udtelerjob fik Kim i Dagli`Brugsen  i  

Ullerslev og så til det seneste job i  

Dagli`Brugsen i Hunderrupparken.

Og nu gælder det altså SuperBrugsen i Skårup.  

Paw glæder sig meget til det nye job her i  

Skårup – til at lære personalet at kende - samt  

medlemmer og forretningsforbindelser - - og  

naturligvis det aktive liv i vores lille by.

Man skal nok forberede sig på, der bliver fart  

over feltet, når Paw rykker ind, for han er en  

ivrig ½- og hel maraton-løber, - - - hvorimod  

fodbold mest bliver fulgt fra sidelinien eller på  

TV sammen med gode venner.



4

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

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

Cleveland
l

l

l
mobi l :  4010  2041  web:  C leve land.dk

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g
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Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk

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
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Rejser til London og Tyrkiet høre til de steder,  

der oftest besøges, - men ellers er det musik og  

mange koncerter, der har den store interesse.  

Alle disse aktiviteter og mange andre sjove ting  

har Paw fælles med en fantastisk skare af  

venner og bekendte.

Men for fremtiden er det SuperBrugsen i  

Skårup det handler om.

Paw vil fortsætte med mange af de nye  

aktiviteter, Kim startede - - -. f. eks med at give  

10,000,- kr. til forskellige aktiviteter i  

lokalsamfundet.

Her er det Kim, der besøgte Tween-klubben  

med en check på 4,160,50 kr.

En anden af de nye tiltag, Paw regner med at  

viderføre, er de populære ”Gourmetaftner” i  

SuperBrugsen.

Samtidig med at vi byder Paw velkommen som  

ny brugsuddeler i Skårup, vi vi lige sige tak til  

Kim, som kom med gåpå-mod, hvor vi fik lavet  

den nye store butik, og samtidig havde han  

mange nye ideer for SuperBrugsen i Skårup.

Vi ønsker ham god vind fremover i det nye job.

Tekst og foto Henning Philbert
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lokalhistorisk	  Forening	  om	  Skårup.	  

Af	  Richard	  Sørensen.	  Lokal	  Historisk	  Forening.	  

Engang	  ved	  et	  af	  foreningens	  velbesøgte	  foredrag	  i	  Pensionisthuset	  blev	  det	  nævnt,	  at	  der	  var	  ikke	  	  
navne	  på	  vejene	  rundt	  i	  sognet,	  det	  udløste	  spørgsmålet:	  Hvordan	  finder	  posten	  så,	  hvor	  han	  skal	  
aflevere	  brevene?	  Ganske	  enkelt,	  det	  var	  de	  samme	  postbude	  der	  gik	  de	  samme	  ruter,	  derfor	  
kendte	  de	  navnene	  på	  personerne	  rundt	  omkring.	  Der	  var	  dog	  enkelte	  stednavne	  som	  dækkede	  
sommetider	  store	  områder	  f.eks.	  Skårup	  Mark,	  Åby	  Mark,	  Vængemosen	  og	  Holmdrup.	  Forleden	  
tog	  jeg	  Skårup	  Sogns	  Historie	  frem,	  for	  at	  se	  hvornår	  der	  kom	  vejnavne	  og	  numre.	  Den	  fortalte	  
også	  en	  del	  om	  andre	  ting	  som	  satte	  gang	  i	  Skårup	  for	  omkring	  60	  år	  siden,	  det	  blev	  indgangen	  til	  
denne	  lille	  historie.	  

Der	  har	  selvfølgelig	  altid	  været	  en	  udvikling	  i	  forhold	  til	  den	  tid	  man	  var	  i.	  For	  100	  år	  siden	  var	  
meget	  de	  daglige	  praktiske	  ting	  der	  optog	  mange,	  det	  var	  jo	  lige	  efter	  krigen	  1914-‐	  18.	  	  Når	  vi	  
kikker	  på	  sognerådsarbejdet	  så	  var	  det	  noget	  med	  at	  sørge	  for	  at	  der	  var	  ildebrændsel	  nok,	  også	  til	  
de	  ubemidlede,	  således	  købte	  sognerådet	  200.000	  tørv.	  Det	  vedtoges	  at	  bestille	  5	  tons	  
brændselsolie	  til	  tærskning	  af	  vintersæd,	  for	  at	  der	  kunne	  afleveres	  korn	  til	  brød	  bagning,	  og	  
kromanden	  fik	  bevilget	  2	  liter	  petroleum	  ekstra	  hver	  fjortende	  dag.	  Lidt	  senere	  blev	  det	  større	  
ting,	  i	  1922	  lånte	  sognerådet	  12.000	  kr.	  til	  kloakering	  i	  Skårup,	  og	  i	  1928	  købte	  man	  en	  vejtromle	  
sammen	  med	  Vejstrup	  til	  en	  samlet	  pris	  af	  11.400	  kr.	  til	  deling.	  Sådan	  kørte	  sognet	  uden	  de	  helt	  
store	  tiltag	  op	  igennem	  40erne	  og	  50erne,	  man	  skulle	  jo	  passe	  på	  den	  kommunale	  pengekasse.	  	  

Fra	  1958	  synes	  det	  at	  være	  større	  ting	  der	  bliver	  arbejdet	  med	  i	  sognerådet.	  Nytårsnat	  brændte	  
Mosegården,	  (nu	  præstegård)	  det	  bevirkede	  at	  kommunen	  nu	  kunne	  erhverve	  den	  del	  af	  gårdens	  
areal	  der	  lå	  inden	  for	  byzonen.	  En	  udstykningsplan	  blev	  lavet,	  og	  i	  1964	  blev	  der	  solgt	  parceller	  til	  
13	  kr.	  pr.	  m2	  og	  byggerier	  gik	  i	  gang.	  Her	  udsigt	  over	  præstegården.	  

I	  1899	  var	  der	  stiftet	  en	  
forening	  der	  ville	  sørge	  
for	  gadebelysning	  i	  byen.	  
Foreningen	  samlede	  
penge	  ind,	  men	  havde	  
mange	  svære	  år.	  Fra	  1899	  
til	  1914	  betalte	  man	  en	  
person	  for	  at	  gå	  rundt	  og	  
tænde	  lyset	  med	  
tændstikker,	  men	  i	  1914	  
fik	  man	  samlet	  penge	  ind	  
til	  elektrisk	  belysning.	  Når	  
der	  ikke	  var	  penge	  nok	  i	  
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kassen	  slukkede	  lyset.	  Foreningen	  til	  gadebelysning	  i	  Skårup	  klarede	  dog	  skærende	  helt	  til	  1962,	  
hvor	  de	  langt	  om	  længe	  fik	  overtalt	  sognerådet	  til	  at	  overtage	  projektet.	  Nu	  var	  der	  kommet	  nogen	  
nye	  folk	  i	  rådet,	  som	  mere	  var	  med	  tiden.	  	  Problemet	  tidligere	  var	  nok	  at	  næsten	  alle	  rådets	  
medlemmer	  ikke	  boede	  her	  i	  selve	  byen,	  men	  ude	  på	  gårdene	  rundt	  omkring	  så	  de	  kunne	  ikke	  se,	  
hvorfor	  det	  offentlige	  der	  skulle	  betale	  den	  slags.	  Det	  var	  herfra	  begyndelsen	  af	  60erne	  der	  skete	  
noget	  med	  vores	  by.	  Gaderne	  i	  byen	  blev	  sat	  i	  stand	  og	  asfalteret,	  der	  blev	  anlagt	  fortove,	  alle	  
gadenavne	  blev	  markeret	  med	  et	  skilt,	  og	  samtlige	  huse	  blev	  forsynet	  med	  nummer.	  I	  1963	  blev	  
plejehjemmet	  Damgården	  bygget	  til	  sognets	  beboere,	  efter	  kommunen	  havde	  købt	  en	  gammel	  
ejendom	  der	  lå	  på	  stedet,	  et	  stykke	  jord	  blev	  solgt	  til	  kollegiebyggeri,	  og	  der	  var	  endda	  så	  meget	  
jord,	  at	  man	  senere	  kunne	  udbygge	  med	  en	  afdeling,	  samt	  pensionist	  boliger.	  Den	  1.	  september	  
blev	  bestyrerinden	  ansat	  så	  hun	  kunne	  være	  med	  i	  den	  sidste	  tilrettelæggelse.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bemærk	  gadelyset	  i	  midten.	  

I	  1964	  købte	  kommunen	  en	  
plantage	  vest	  for	  kirken,	  en	  
del	  er	  nu	  P.	  plads	  til	  kirken,	  
og	  i	  1967	  blev	  en	  grund	  solgt	  
til	  Skårup	  børnehaves	  
forældre	  forening,	  som	  stod	  
for	  opførelsen	  af	  børnehaven	  
på	  Oluf	  Ringsvej.	  	  Renovation	  
blev	  også	  gjort	  kommunal	  og	  
tvungen,	  det	  havde	  hidtil	  
været	  en	  frivillig	  ordning	  som	  
en	  lokal	  vognmand,	  Kristian	  
Kruse,	  havde	  startet.	  Det	  var	  
ikke	  alene	  her	  i	  byen	  der	  
skete	  noget,	  I	  Åbyskov	  blev	  
der	  kloakeret,	  hvor	  ellers	  
spillevand	  nogle	  steder	  løb	  
tværs	  over	  vejen	  og	  i	  havet.	  
Vedtagelsen	  fik	  følgende	  kommentar:	  Det	  gik	  jo	  godt	  nok,	  hvorfor	  så	  alt	  det	  nymodens	  pjat?	  	  I	  
Skårup	  by	  blev	  der	  i	  iltempo	  udarbejdet	  planer	  for	  fjernvarme	  forsyning,	  da	  der	  var	  en	  masse	  
byggeri	  i	  gang,	  og	  8½	  måned	  efter	  kunne	  der	  trykkes	  på	  startknappen.	  	  

Skolen	  stod	  for	  at	  skulle	  udbygges,	  det	  var	  godt	  nok	  en	  statsopgave	  da	  skolen	  var	  under	  
seminariet,	  men	  sognerådet	  måtte	  dog	  bevilge	  et	  tilskud	  til	  byggeriet.	  Byens	  eneste	  sportsplads	  
blev	  nu	  inddraget	  til	  skolebyggeri,	  men	  sognerådet	  sørgede	  for	  at	  skaffe	  jord	  nede	  på	  Åbyvejen	  til	  
en	  ny	  sportsplads,	  og	  inden	  kommune	  sammenlægningen	  i	  1970	  var	  der	  bygget	  klubhus	  og	  
sportshal	  med	  langt	  over	  3000	  	  frivillige	  arbejdstimer.	  Det	  var	  godt	  og	  fremsynet	  set	  af	  sognerådet,	  
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for	  hvis	  ikke	  det	  var	  sket	  sidst	  i	  60erne,	  havde	  Skårup	  ikke	  haft	  de	  faciliteter	  vi	  har	  i	  dag.	  Nogen	  
fortæller	  at	  det	  var	  fordi	  der	  var	  penge	  i	  kassen,	  som	  skulle	  bruges	  inden	  sammenlægningen,	  hvis	  
det	  er	  rigtig	  skal	  vi	  måske	  alligevel	  sende	  en	  venlig	  tanke	  til	  dem,	  som	  passede	  godt	  på	  pengene	  
tidligere.	  Det	  var	  lidt	  om	  Skårups	  udvikling	  gennem	  tiden,	  inden	  den	  første	  sammenlægning	  med	  
Svendborg.	  

Skårups	  første	  skraldemand	  Mads	  Kristian	  Kruse	  
Nielsen,	  i	  daglig	  tale	  hed	  han	  Kruse.	  Han	  havde	  i	  
flere	  år	  kørt	  alt	  mulig	  for	  folk	  i	  byen	  med	  sin	  lille	  ca.	  
2	  ton	  lastvogn.	  Når	  folk	  havde	  samlet	  en	  bunke	  
affald	  som	  ikke	  kunne	  graves	  ned	  i	  haven,	  kunne	  
man	  få	  Kruse	  til	  at	  hente	  det.	  Men	  da	  der	  sidst	  i	  
50erne	  var	  blevet	  bygget	  nogle	  få	  nye	  huse	  i	  byen,	  
fik	  han	  en	  opfordring	  fra	  nogen	  af	  disse	  mennesker	  
om	  at	  lave	  en	  afhentnings	  ordning	  for	  køkkenaffald	  
en	  gang	  om	  ugen.	  Det	  begyndte	  Kruse	  så	  med,	  det	  
endte	  med	  at	  flere	  meldte	  sig	  til,	  man	  skulle	  bare	  
anskaffe	  sig	  en	  spand	  af	  en	  eller	  anden	  art	  i	  
passende	  størrelse.	  Der	  var	  i	  løbet	  af	  et	  par	  år	  så	  
mange	  med	  at	  den	  70årige	  vognmand	  måtte	  have	  
sig	  en	  medhjælp.	  Det	  kostede	  ca.	  5	  kr.	  i	  kvartalet	  
som	  Kruse	  også	  var	  rundt	  og	  kræve	  op.	  I	  1962	  gik	  

Kruse	  på	  pension,	  men	  der	  var	  nu	  så	  mange	  med	  på	  frivillig	  basis,	  at	  en	  af	  byens	  andre	  vognmænd	  
købte	  ruten	  for	  200	  kr.	  og	  sådan	  fortsatte	  det	  med	  frivillig	  skraldeordning	  indtil	  1964.	  På	  det	  
tidspunkt	  var	  3	  mand	  beskæftiget	  med	  at	  tømme	  spande	  6	  –	  7	  timer	  hver	  lørdag.	  Men	  nu	  blev	  det	  
en	  kommunal	  tvungen	  ordning	  med	  sække,	  idet	  det	  ikke	  var	  særlig	  godt	  at	  køre	  rundt	  med	  affald	  
på	  en	  åben	  lastvogn.	  

	  	  Parti	  fra	  Østergade	  først	  i	  60erne	  med	  
det	  pæne	  nye	  fortov,	  endnu	  kun	  i	  den	  
ene	  side	  af	  gaden.	  Skårup	  boghandel	  ses	  
til	  højre	  i	  billedet,	  og	  til	  venstre	  
reklamerer	  købmand	  Emil	  Christensen	  
med	  Perle	  tobak.	  Fire	  købmænd	  var	  der	  
midt	  i	  byen,	  og	  brugsen	  kom	  til	  i	  1964.	  
Navnet	  var	  Vejstrup	  og	  omegns	  brugs-‐
forening,	  som	  havde	  haft	  varetur	  her	  i	  
byen	  i	  mange	  år.	  Uddeleren	  kunne	  se	  at	  
hvis	  brugsen	  skulle	  udvide	  måtte	  man	  
flytte	  fra	  Vejstrup.	  	  
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
Generalforsamlingen den 26. marts 2015: 
 

 

 
En generalforsamling i en forening er næste 
som et eksperiment, hvor resultatet ikke 
kendes på forhånd. Hvor mange kommer og 
kan der vælges en fuldtallig bestyrelse. 
Dette bl.a. set i lyset af, at det flere gange 
har været nødvendigt med en ekstraordinær 
generalforsamling for at få valgt en fuld-
tallig bestyrelse. 
 

Der var pænt fremmøde til generalforsamlingen.  
 
Gudmund Larsen blev foreslået og valgt til dirigent. Formanden – Preben Jensen – omtalte i 
sin beretning bl.a.:  At der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder og formand og kasserer har 
deltaget i 4 møder i Forsamlingshusudvalget (en sammenslutning af alle forsamlingshuse i 
Svendborg kommune).  
 
Der har 2014 været afholdt 17 forskellige arrangementer, hvor de fleste har været gennemført 
af støttegruppen, hvor formanden takkede gruppen for stort engagement og ihærdighed med at 
samle penge ind til huset. Udlejning til private fester har været på samme niveau som i 2013. 
 
I sine afsluttende bemærkninger udtrykte formanden et tak til sponsorer og alle der støtter op 
om huset. Beretningen kan i sin helhed læses på husets hjemmeside www.aabyskov-
forsamlingshus.dk. 
 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der viste et mindre driftsoverskud. Dette til 
trods for, at der var anskaffet nye stole, suppleret med service og lakering af gulvet i salen.  
Medlemmer kan rekvirere regnskabet hos kassereren ved at sende en mail til 
havblik@sydfynsmail.dk. 
  
Der skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.  Preben Jensen havde på forhånd oplyst at han 
ikke genopstillede. På valg var Jan Hansen og Jørgen Larsen, der begge blev genvalgt, som 
nyt bestyrelsesmedlem blev Anne Grethe Skovgaard valgt.  Revisor Elin Boss og revisor-
suppleant Kaj Stillinger blev genvalgt. 
 
Fra støttegruppen blev der orienteret om aktiviteterne i 2014, der omfattede 3 fælles-
spisninger: Tartelet ad libitum, Italiensk aften og Wiener Schnitzel. Endvidere 2 x banko, 
Loppemarked og en julefrokost.  
 
Samlet overskud 40.800 kr. der bl.a. er anvendt til nye lysestager, varmeplader, nye glas, 
supplering af service, køkkenudstyr og bidrag til de nye stole.  
 

- ∞  - 
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Kommende arrangementer i forsamlingshuset: 
 
Tirsdag den 19. maj kl. 19 – 2 x Andersen: 
 

 

Alle kender H.C. Andersen og Benny Andersen for de 
mange sange og viser som de har skrevet – selv sunget 
med på dem.  Poul Chr. Balslev vil denne aften tage os 
med på en inspirerende og morsom ”tur” rundt i de 2 
digteres verden. 
 

Kom og vær med, få en god historie, lad smilet kom-
me frem og syng med på de kendte sange.  

Pris for denne aften inkl. kaffe og kagebord 100,00 kr.. Af hensyn til den praktiske del af 
arrangementet er der tilmelding senest den 12. maj 2015 på havblik@sydfynsmail.dk eller til 
Jørgen på tlf. 4224 7143.  Tilmelding kan også ske på husets hjemmeside: www.aabyskov-
forsamlingshus.dk. 

- ∞   -  
 
Søndag den 7. juni kl. 10.00 – Loppe- og kræmmermarked: 
 
Støttegruppen arrangerer loppe- og kræmmermarked fælles med ”Åbyskov Gamle Skole”.  
Der er mulighed for at sælge og købe gode ting og sager.  De der ønsker at sælge kan leje et 
halvt til 60 kr. eller helt bord til 110 kr. i prisen er inkl. en kop kaffe og kage.  Reservation af 
borde kan ske hos Gitte på tlf. 3035 1557 eller Ellen tlf. 4224 4854. 

- ∞ - 
 
Fredag den 12. juni kl. 18 fællesspisning. 
 
Fredag den 21. august kl. 18.00 sommerbuffet og underholdning ved Carolinekoret. 
 
Lørdag den 26. september kl. 18.00 70’er/80’er fest. 
 
Fredag den 27. november kl. 18.00 julefrokost. 
 
Søndag den 6. december kl. 14.00 julebanko. 
                          
Nærmere om arrangementerne kommer i de husstandsomdelt flyers. 
 

- ∞ - 
 

Renovering af toiletforholdene – vi efterlyser: 
 

Der har i flere år været et ønske om at få renoveret toiletforholdene, men vi har ikke haft 
penge til at få levet et projekt, der bl.a. kan bruges til ansøgning om fondsmidler.  Vi 
efterlyser derfor en der vil kunne hjælpe os med at få lavet et projekt – er der nogen der 
kender en arkitekt eller bygningskonstruktør, der mod en mindre betaling vil kunne hjælpe os. 
Kontakt Jørgen på tlf. 4224 7143. 
 

- ∞ - 
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Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

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

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk
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Teletaxi fra Åbyskov til Svendborg   - en god oplevelse
Forleden lørdag skulle jeg med toget fra Svendborg til Odense. I stedet for at tage bilen, besluttede jeg mig for 
at tage med teletaxi fra Åbyskov til Svendborg, da jeg skulle med toget fra Svendborg kl. 9.11 om morgenen. Jeg 
ringede til teletaxi dagen i forvejen tlf.63112255 og fik at vide, at der ville komme en taxi kl. 8:45 på Skibsvej 3. 
Taxien var der præcist, og den kørte direkte til Svendborg. Den ankom kl. 9.05, og jeg nåede mit tog kl. 9.11. Turen 
kostede 25 kr. ( Billigt-tænk på hvad en taxa koster.)
Chaufføren fortalte mig, at ordningen næsten ikke bliver brugt i Åbyskov! Derfor dette indlæg med en opfordring til 
at bruge ordningen.
Svendborg kommune oplyser:
“Svendborg kommune har besluttet at opfylde et ønske fra borgerne i Åbyskov og Skårupøre om at kunne komme 
lettere til Svendborg Banegård.Derfor kan man fremover bestille en tur med teletaxi, der har afgang een gang i 
hver time direkte til eller fra banegården. 
Tidligere skulle man med teletaxi til Skårup og skifte til regionalbusserne for at komme ind til byen.”

Med andre ord hvis du skal med teletaxi til Svendborg, skal du bestille den senest 2 timer før, du skal afsted. Ring 63112255. 
Der er afgang fra Åbyskov 45 min. i hver hele time d.v.s fra kl. 6:45,7:45 o.s.v. Den seneste afgang er ca. kl. 22:45.
Der er 3 forskellige steder i Åbyskov, hvor den må holde: Skårupøre Strandvej 61, Skårupøre Strandvej 119 og Skibsvej 3.

Når du skal hjem til Åbyskov fra Svendborg, skal du igen bestille taxien senest to timer før. Den afgår fra Svendborg 
Banegård foran cykelskurene kl. 10 minutter over hver hele time d.v.s.fra kl. 6:10, 7:10 o.s.v. senest  afgang er kl. 23:10.
Turen koster hver vej 25 kr. pr. person med mulighed for rabat.

Den rigtige gode nyhed er, at man kan komme med teletaxi alle dage i ugen fra kl. 6-23 og hjem igen. Også i 
weekender og helligdage!

Der er også mulighed for at blive telependler, hvis man har  bestemte ugedage, hvor man skal fra sit hjem og til 
Svendborg Station.
Du kan læse mere om ordningen på Fynbus.dk eller ring til bestillingskontoret 63112255.
Men brug endelig ordningen til bif -Odenseture-fester -indkøb o.a.      
       

Med venlig hilsen Eva Martensen-Larsen
     Åbyskovvej 24,5881 Skårup

Udlån af El-cykler i Åbyskov og Skårupøre
Svendborg Kommune har igen i år besluttet at stille et antal el-cykler gratis til udlån.

Denne gang er det besluttet at de skal ud i lokalområderne, vi er så heldige at der er stillet 2 cykler til 
rådighed for beboerne i Åbyskov og Skårupøre.

Du kan låne en cykel én dag eller uge, så du har mulighed for at afprøve, om det er sådan et køretøj  du 
skal have til transport mellem hjem og arbejde, eller bare en hyggelig tur rundt i det Sydfynske landskab, 
uden at få sved på panden.

Cyklerne forventes at være klar omkring 1. maj.

Cyklerne får base og kan bookes hos:

Preben Jensen Skårupøre Strandvej 105 5881 Skårup

Tlf. 4074 9682   Mail: pag@svendborgmail.dk
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup • Tlf. 62 28 10 89 • vejstrup@vejstrup.dk

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

10. klasse for dig der skal videre...
post@sydfynsfrifagskole.dk

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år
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Indvielse af tlbygning tl 

Pensionisthuset

Jeg står mellem glade og forventningsfulde 

mennesker – snakken går og folk hygger sig.

Deres udsendte er tl indvielse af tlbygningen

tl Pensionisthuset.

Pensionisthuset har denne fredag – den 26. 

marts - ofciel indvielse, og der er derfor 

indbudt sponsorer, håndværkere, frivillige, 

medlemmer og venner af huset tl at fejre 

begivenheden.

Byggeriet og udvidelsen har været undervejs i

fere måneder, det startede faktsk den 12. 

april 2014 og i dag fejrer man den ofcielle 

indvielse. 

Her tl indvielsen er der kommet rigtg mange

mennesker, først og fremmest lokale 

borgere, som er her for at fejre 

begivenheden, men her er også kommet 

folk,der har haf tlknytning tl opførelsen af 

Pensionisthuset i 1972.

En af dem, der skulle have været med i dag er

Elisabeth Pedersen. Hun er ejer af Pandbo 

Huse, er en moden dame på 86 år og hun var 

den, der tegnede pensionisthuset i sin td, og 

hun har også været med i dete 

byggearbejde.

Hun skulle have klippet snoren over som tegn

på den ofcielle indvielse, men desværre 

faldt hun dagen før og slog sig alvorligt. 

Derfor måte hun melde afud, men sendte 

via bestyrelsen de bedste hilsener og de 

bedste ønsker for fremtden.

Derfor er det Jørgen Erik, som er formand for 

Pensionisthuset, der foretager den ofcielle 

handling med at klippe snoren.

I sin tale kommer Jørgen ind på den 

enestående opbakning, der har været fra de 

mange frivillige, som har hjulpet tl med alle 

de praktske tng i forbindelse med byggeriet.

Indvielse af tilbygning til Pensionisthuset

Jørgen fremhæver, at det ikke kun er 

mændene, der skal takkes, men også de 

mange kvinder, der har taget ”et nap med”, 

både med praktske opgaver såsom at male, 

men så sandelig også har klaret den meget 

vigtge opgave at sørge for, at de 

hårdtarbejdende mænd og kvinder fk kafe 

og fortæring. Men især 3 malerpiger skal 

fremhæves.

Jørgen husker især en enkelt dag, den 11. 

oktober 2014. Den dag trak de 

tlstedeværende mænd og kvinder 6500 søm 

op. Det var en dag, som alle de 

tlstedeværende mindes – og måske mindes 

de endnu mere dagene efer, hvor de ømme 

muskler skulle plejes.  

Jørgen Erik har beregnet, at de frivillige har 

bidraget med 2000 frivillige arbejdstmer tl 

byggeriet.

Som afslutning på sin tale, klipper Jørgen Erik 

snoren over, og der udbringes et trefoldigt 

leve for Pensionisthuset.

Derefer bliver der budt på vådt og tørt. Især 

må jeg fremhæve den skønne mad, der bliver

båret frem.

Alt sammen håndlavet og forberedt dagen 

før. Det er ganske imponerende.

Lidt senere rejser tdligere borgmester Curt 

Sørensen sig og holder en kort tale.

Han er her som repræsentant for Byrådet i 

Svendborg, som har bidraget tl tlbygningen 

med 300.000 kr. Curt Sørensen takker på 

byrådets vegne for det fote arbejde, der er 

lavet af de frivillige, og nævner, at 

undersøgelser viser, at frivilligt arbejde i 

Danmark har en værdi af 30 milliarder kroner

på natonalproduktet. Det skal vi være stolte 

af, sluter Curt Sørensen.

Senere rejser formanden for 

Pensionistoreningen i Skårup de seneste 8 

år, Nielsine Christansen sig og holder en tale 

på pensionistoreningens vegne. 



15

Jørgen fremhæver, at det ikke kun er 

mændene, der skal takkes, men også de 

mange kvinder, der har taget ”et nap med”, 

både med praktske opgaver såsom at male, 

men så sandelig også har klaret den meget 

vigtge opgave at sørge for, at de 

hårdtarbejdende mænd og kvinder fk kafe 

og fortæring. Men især 3 malerpiger skal 

fremhæves.

Jørgen husker især en enkelt dag, den 11. 

oktober 2014. Den dag trak de 

tlstedeværende mænd og kvinder 6500 søm 

op. Det var en dag, som alle de 

tlstedeværende mindes – og måske mindes 

de endnu mere dagene efer, hvor de ømme 

muskler skulle plejes.  

Jørgen Erik har beregnet, at de frivillige har 

bidraget med 2000 frivillige arbejdstmer tl 

byggeriet.

Som afslutning på sin tale, klipper Jørgen Erik 

snoren over, og der udbringes et trefoldigt 

leve for Pensionisthuset.

Derefer bliver der budt på vådt og tørt. Især 

må jeg fremhæve den skønne mad, der bliver

båret frem.

Alt sammen håndlavet og forberedt dagen 

før. Det er ganske imponerende.

Lidt senere rejser tdligere borgmester Curt 

Sørensen sig og holder en kort tale.

Han er her som repræsentant for Byrådet i 

Svendborg, som har bidraget tl tlbygningen 

med 300.000 kr. Curt Sørensen takker på 

byrådets vegne for det fote arbejde, der er 

lavet af de frivillige, og nævner, at 

undersøgelser viser, at frivilligt arbejde i 

Danmark har en værdi af 30 milliarder kroner

på natonalproduktet. Det skal vi være stolte 

af, sluter Curt Sørensen.

Senere rejser formanden for 

Pensionistoreningen i Skårup de seneste 8 

år, Nielsine Christansen sig og holder en tale 

på pensionistoreningens vegne. 

Jørgen fremhæver, at det ikke kun er 

mændene, der skal takkes, men også de 

mange kvinder, der har taget ”et nap med”, 

både med praktske opgaver såsom at male, 

men så sandelig også har klaret den meget 

vigtge opgave at sørge for, at de 

hårdtarbejdende mænd og kvinder fk kafe 

og fortæring. Men især 3 malerpiger skal 

fremhæves.

Jørgen husker især en enkelt dag, den 11. 

oktober 2014. Den dag trak de 

tlstedeværende mænd og kvinder 6500 søm 

op. Det var en dag, som alle de 

tlstedeværende mindes – og måske mindes 

de endnu mere dagene efer, hvor de ømme 

muskler skulle plejes.  

Jørgen Erik har beregnet, at de frivillige har 

bidraget med 2000 frivillige arbejdstmer tl 

byggeriet.

Som afslutning på sin tale, klipper Jørgen Erik 

snoren over, og der udbringes et trefoldigt 

leve for Pensionisthuset.

Derefer bliver der budt på vådt og tørt. Især 

må jeg fremhæve den skønne mad, der bliver

båret frem.

Alt sammen håndlavet og forberedt dagen 

før. Det er ganske imponerende.

Lidt senere rejser tdligere borgmester Curt 

Sørensen sig og holder en kort tale.

Han er her som repræsentant for Byrådet i 

Svendborg, som har bidraget tl tlbygningen 

med 300.000 kr. Curt Sørensen takker på 

byrådets vegne for det fote arbejde, der er 

lavet af de frivillige, og nævner, at 

undersøgelser viser, at frivilligt arbejde i 

Danmark har en værdi af 30 milliarder kroner

på natonalproduktet. Det skal vi være stolte 

af, sluter Curt Sørensen.

Senere rejser formanden for 

Pensionistoreningen i Skårup de seneste 8 

år, Nielsine Christansen sig og holder en tale 

på pensionistoreningens vegne. 

Hun fortæller, at der har været snak om 

udvidelse af Pensionisthuset i mange år. Så 

da den endelig kom i gang, var det med stor 

glæde, at hun kunne følge arbejdet. Hun 

takkede de mange frivillige, som virkelig har 

”knoglet” i mange tmer – de har været 

fuldstændig uvurderlige for gennemførelsen 

af projektet.

Hun fremhævede, at hun er meget stolt af 

Pensionisthuset. Det er bygget af frivillige og 

det er drevet af frivillige, og sådan skal det 

fortsæte. Endelig udtalte hun også en stor 

tak tl de mange håndværkere og sponsorer, 

som har bidraget tl byggeriet.

Også hun beder om at vi udbringer et 3foldigt

leve for Pensionisthuset.

Jeg får en lille snak med Nielsine senere. Hun 

fortæller om det gode samarbejde, der har 

været mellem Husets bestyrelse og 

Pensionistoreningens bestyrelse.

Det var i det samarbejde, man blev enige om,

hvad det var, man ønskede. Nielsine 

fortæller, at Pensionistoreningen har fået 

alle deres ønsker opfyldt.

Nielsine har stået for ansøgninger tl fonde. I 

alt har Huset fået 800.000 kr. – heraf har A.P. 

Møllerfonden givet 300.000 kr., Veluxfonden 

100.000 kr. Fynske Bank 50.000 kr. og 

Borgerforeningen i Skårup 50.000 kr. 

Derudover kommer de 300.000 kr. fra 

Kommunen.

Men udover de kontante bidrag fra de 

forskellige fonde og banker, har fere lokale 

håndværkere ydet med praktske bidrag. Det 

Jørgen fremhæver, at det ikke kun er 

mændene, der skal takkes, men også de 

mange kvinder, der har taget ”et nap med”, 

både med praktske opgaver såsom at male, 

men så sandelig også har klaret den meget 

vigtge opgave at sørge for, at de 

hårdtarbejdende mænd og kvinder fk kafe 

og fortæring. Men især 3 malerpiger skal 

fremhæves.

Jørgen husker især en enkelt dag, den 11. 

oktober 2014. Den dag trak de 

tlstedeværende mænd og kvinder 6500 søm 

op. Det var en dag, som alle de 

tlstedeværende mindes – og måske mindes 

de endnu mere dagene efer, hvor de ømme 

muskler skulle plejes.  

Jørgen Erik har beregnet, at de frivillige har 

bidraget med 2000 frivillige arbejdstmer tl 

byggeriet.

Som afslutning på sin tale, klipper Jørgen Erik 

snoren over, og der udbringes et trefoldigt 

leve for Pensionisthuset.

Derefer bliver der budt på vådt og tørt. Især 

må jeg fremhæve den skønne mad, der bliver

båret frem.

Alt sammen håndlavet og forberedt dagen 

før. Det er ganske imponerende.

Lidt senere rejser tdligere borgmester Curt 

Sørensen sig og holder en kort tale.

Han er her som repræsentant for Byrådet i 

Svendborg, som har bidraget tl tlbygningen 

med 300.000 kr. Curt Sørensen takker på 
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undersøgelser viser, at frivilligt arbejde i 

Danmark har en værdi af 30 milliarder kroner

på natonalproduktet. Det skal vi være stolte 

af, sluter Curt Sørensen.

Senere rejser formanden for 
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på pensionistoreningens vegne. 
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af projektet.
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100.000 kr. Fynske Bank 50.000 kr. og 

Borgerforeningen i Skårup 50.000 kr. 

Derudover kommer de 300.000 kr. fra 

Kommunen.

Men udover de kontante bidrag fra de 

forskellige fonde og banker, har fere lokale 
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Hun fortæller, at der har været snak om 

udvidelse af Pensionisthuset i mange år. Så 

da den endelig kom i gang, var det med stor 

glæde, at hun kunne følge arbejdet. Hun 

takkede de mange frivillige, som virkelig har 

”knoglet” i mange tmer – de har været 

fuldstændig uvurderlige for gennemførelsen 

af projektet.

Hun fremhævede, at hun er meget stolt af 

Pensionisthuset. Det er bygget af frivillige og 

det er drevet af frivillige, og sådan skal det 

fortsæte. Endelig udtalte hun også en stor 

tak tl de mange håndværkere og sponsorer, 

som har bidraget tl byggeriet.

Også hun beder om at vi udbringer et 3foldigt

leve for Pensionisthuset.

Jeg får en lille snak med Nielsine senere. Hun 

fortæller om det gode samarbejde, der har 

været mellem Husets bestyrelse og 

Pensionistoreningens bestyrelse.

Det var i det samarbejde, man blev enige om,

hvad det var, man ønskede. Nielsine 

fortæller, at Pensionistoreningen har fået 

alle deres ønsker opfyldt.

Nielsine har stået for ansøgninger tl fonde. I 

alt har Huset fået 800.000 kr. – heraf har A.P. 

Møllerfonden givet 300.000 kr., Veluxfonden 

100.000 kr. Fynske Bank 50.000 kr. og 

Borgerforeningen i Skårup 50.000 kr. 

Derudover kommer de 300.000 kr. fra 

Kommunen.

Men udover de kontante bidrag fra de 

forskellige fonde og banker, har fere lokale 

håndværkere ydet med praktske bidrag. Det 

betyder, at Pensionisthuset er fuldstændig 

gældfrit, og de har faktsk også lidt penge 

ekstra tl fiser udenfor Huset, samt andre 

småtng, der skal ordnes hen ad vejen.

En af ”vennerne”, som er medlem af 

Pensionisthuset, Inger Lise, fra Aldersro i 

Svendborg, rejste sig derefer op og holdt en 

spontan tale. Hun takkede for alt det, som 

Huset gør for hende og andre venner af 

huset. Specielt fremhævede hun den dejlige 

bestyrelse, som altd sørger for, at der er en 

god og hyggelig stemning, som altd sørger 

for en smuk borddækning, og som altd gør så

meget for gæsterne, når de kommer. Hun 

gjorde opmærksom på den fantastske 

anretning, som er pyntet med dejlig pålæg og

forberedt dagen i forvejen.   

Jeg sæter mig sammen med nogle nydelige 

ældre herrer. Det er nogle af de 10-15 

frivillige, som har knoglet mange tmer. Her 

er Tage, som er tømrer, og som har brugt ca. 

150 tmer på Huset, her er Keld, som er 

klejnsmed, her er Tommy, som er uddannet 

typograf og her er Bjarne, som er rørsmed, 

alle sammen har været med i det fællesskab, 

som har gjort det muligt at få tlbygningen 

gjort færdig.

De fortæller mig, at det har været nogle 

dejlige tmer, de har brugt i Huset, hårdt 

arbejde og hygge.

Arbejdsdagene var som regel hverdage, og 

startede 9tden og slutede ved 15tden.

Her tl slut får jeg en lille snak med de 2 

formænd om fremtden.

En tng er de begge enige om: 

Pensionisthuset går en stor fremtd i møde.

Der er en solid udlejning af Huset tl private 

arrangementer, og der er mange 

arrangementer, som Huset selv står for.

Jeg spørger dem om ønsker for fremtden.

Nielsine har 3 ønsker, som hun håber vil blive

opfyldt hen ad vejen:

Et højtaleranlæg, nye højskolesangbøger og 

endelig en ny industriopvaskemaskine.

Jeg spørger Jørgen Erik om det samme.

Han svarer, at der jo hele tden er noget, der 

skal ordnes i det dejlige hus, det er bl.a. nogle

lofplader, der skal udskifes af hensyn tl 

akustkken, fiser udenfor, en ekstra gang 

maling i den nye afdeling og et nyt tag på det 

lille skur udenfor.

Men alt i alt er det 2 tlfredse formænd og 

deres bestyrelser, som ser lyst på fremtden.

Her fra ”Folk og Fæ” skal der lyde et stort 

tllykke med den fote tlbygning og samtdig 

et ønske om at huset bliver brugt tl endnu 

fere spændende aktviteter tl gavn og glæde

for Sognets beboere. 
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betyder, at Pensionisthuset er fuldstændig 
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Reklamebanko	  -‐	  Kr.	  Himmelfartsdag	  torsdag	  d.	  14.	  maj	  kl.	  
14.00	  i	  Skårup	  Kultur	  og	  Idrætscenter.	  Dørene	  åbnes	  kl.	  13.00	  

Kære	  sponsor	  og	  øvrige	  læsere	  

SIF	  Støtter	  arrangerer	  igen	  i	  år	  reklamebanko	  til	  fordel	  for	  byens	  nye	  kulturcenter.	  Ønsker	  I	  at	  støtte	  med	  et	  
kontantbeløb	  er	  det	  muligt	  at	  indbetale	  på	  vores	  konto	  som	  er.	  	  

REG:	  0819	  konto:	  0000646709	  

Afhentning	  af	  gevinster	  og	  spørgsmål	  i	  øvrigt	  	  -‐	  ring	  til:	  

	  Arne	  Jensen	   	   23817337	  

Arne	  Møller	  Larsen	   30541372	  

Afhentning	  inden	  d.	  7.	  maj.	   	   	   KOM	  OG	  SPIL	  MED	  !	  

Skårup	  IF	  Støtter	  
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Sammenhold	  Friluftliv	  Oplevelse	  	  SPEJD	  

Sidste	  år	  blev	  der	  taget	  kontakt	  til	  3	  SFO´er	  i	  området.	  	  
Først	  var	  der	  1	  eftermiddag	  hvor	  3	  ledere	  var	  på	  besøg	  i	  SFO´en	  og	  lave	  spejderaktiviteter	  med	  børnene,	  så	  
blev	  alle	  SFO´er	  inviteret	  samlet	  til	  spejderhytten	  en	  eftermiddag.	  

I	  år	  blev	  det	  udvidet	  med	  2	  SFO´er	  	  mere,	  Ø.Åby	  og	  Oure.	  
d.	  24	  marts	  kom	  der	  113	  sfo	  børn	  fra	  kl.	  14	  –	  17	  

De	  blev	  alle	  delt	  op	  i	  grupper	  på	  6-‐8	  børn	  og	  så	  var	  der	  25	  forskellige	  poster	  
de	  på	  skift	  kunne	  komme	  til	  at	  prøve.	  Der	  var	  lavet	  skilte	  med	  symboler	  og	  
hver	  gruppe	  fik	  udleveret	  	  1	  skilt	  og	  skulle	  så	  finde	  et	  magen	  til	  og	  prøve	  den	  
post.	  Når	  den	  var	  prøvet	  vendte	  man	  tilbage	  til	  og	  fik	  1	  nyt	  skilt.	  

	  

Vi	  er	  heldige	  at	  have	  en	  dejlig	  stor	  spejdergrund	  så	  der	  plads	  til	  så	  mange	  
aktiviter.	  Der	  var	  lige	  ved	  bålpladsen,	  der	  var	  3	  samlet	  og	  bål	  er	  bare	  populært.	  
De	  pædagoger	  som	  er	  med,	  har	  mulighed	  for	  at	  snakke	  på	  tværs	  samt	  få	  nye	  
input	  .	  
Kl.	  16	  er	  der	  tovtrækning	  SFO´er	  imellem	  og	  bagefter	  er	  der	  kage	  og	  saftevand.	  
I	  år	  var	  de	  alle	  så	  heldige	  at	  vi	  have	  fået	  penge	  til	  vi	  kunne	  købe	  en	  spejderkop	  
og	  give	  alle	  børnene	  med	  hjem	  samt	  til	  de	  små	  søskende	  der	  var	  med	  
forældrene	  som	  kom	  og	  hentede	  børnene.	  

	  

	  

	  

	  

Der	  er	  mange	  flere	  foto	  på	  https://picasaweb.google.com/Incaerne/SFOSpejd24Marts2015?feat=directlink	  

Sådan	  en	  dag	  kræver	  mange	  hjælpere	  og	  vi	  er	  dybt	  taknemlige	  for	  alle	  som	  kom	  og	  hjalp	  eller	  bagte	  kager	  til	  
dagen.	  Ledere	  fra	  2	  nabogrupper,	  tidligere	  Inca	  spejdere,	  spejder	  forældre	  og	  venner.	  
En	  forældre	  sagde	  bagefter:	  Fantastisk	  og	  jeg	  føler	  ikke	  jeg	  har	  lavet	  ret	  meget.	  
Det	  er	  noget	  af	  det	  som	  jeg	  syntes	  er	  så	  enestående	  ved	  at	  være	  spejder,	  
	  alene	  kan	  vi	  ikke	  men	  når	  vi	  står	  sammen	  kan	  vi	  en	  masse.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Gudme Kohavevej 40 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986
anguilla@pc.dk

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk
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v/ Søren A. Hansen

Østergade 19 · · 5881 Skårup

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

Tlf. 62 23 10 23  
www.skaarup-malerforretning.dk

   · Mobil. 30 88 89 48

Selvom du klarer de fleste af 
dine bankforretninger via din 
netbank, er det en fordel, at 
have en bankrådgiver tæt på. 
 
Fynske Bank er banken til 
dig, der sætter pris på nær-
hed og personlig rådgivning. 
Og på et hurtigt svar, når du 
spørger. 

Velkommen i Fynske Bank 
Lyder det som noget for dig? 
Så vil vi gerne invitere dig til 
en uforpligtende snak. Ring 
til os og aftal et møde.

Velkommen i 
Fynske Bank i Skårup

Nicki L. Christiansen 
Filialchef 
Tlf. 63 23 01 41
nlc@fynskebank.dk

Lene Kruse
Kunderådgiver 
Tlf. 63 23 01 43
lk@fynskebank.dk

Mai-Britt Christiansen 
Kundemedarbejder 
Tlf. 63 23 01 42
mbc@fynskebank.dk

www.fynskebank.dk
Skårup Stationsvej 16, 5881 Skårup
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Skarup
Kirke    Sogn

o

Gud blæste sin ånd ind i menneskets næsebor og gjorde det levende - spillevende
Drejebogen er skrevet, scenografien er etableret og karaktererne er placeret. Hvis vi ikke kan - eller måske ikke vil 
- udfylde vores rolle, følge manuskriptet og adlyde verdens instruktører - så risikerer vi at blive smidt af scenen - ud 
over verdensscenen og ud i det skræmmende mørke og ukendte. 
På scenen er der lys og varme og selskab. Der er brød og tryghed – det er måske indøvet og tillært, men det er 
der.  Dér ved man, hvad der forventes af én, man kender sin retning fra første til sidste akt. Uden for projektørernes 
varmelamper er intet skrevet på forhånd. Hernede fra lyder sangen og talen og latteren fra scenen underlig hul og 
mekanisk, som om der mangler luft. Som om der mangler ånd. 
I mørket forvandles den første frygt til forundring. Det, vi troede var mørke, var kun mørke, fordi vores øjne havde 
vænnet sig til projektørlyset. Nu ser vi som for første gang. Visirets gitter, klovnens briller og de falske øjenvipper falder 
som skel for vores øjne. Nu ser vi verdensscenen for det, den er. Smuk og forgyldt, flot dekoreret med tårnhøje huse 
fyldt med viden og handel, brede veje og store have fyldt med fartøjer, hvis motorer kører på effektivitet og udvikling, 
koste hvad det vil, og det er dyrt. Kulisserne vokser og kaster større og større skygger for det sande og levende. 
Vi er jo ikke bare aktører, vi har fået Guds ånde blæst i vores næsebor, så vi blev levende mennesker – mennesker af 
kød og blod og af Gud – skabt til andet og mere end lydige roller og forsigtige replikker. 
Og det var dét, apostlene endelig forstod den dag i Jerusalem, den første pinsedag, så de måtte ud og forkynde 
den sandhed, koste hvad det ville, og det var dyrt. Men mange lod sig begejstre, og kirken blev skabt. Skabt som det 
åndehul, hvor vi ikke skal spille en rolle, hvor vi kan komme, som vi er - og dermed med åben pande og åbent hjerte 
øjne et glimt af den dybere sammenhæng, som ånden kalder frem i os og mellem os. 
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Årets konfirmander
Bededag, fredag den 1. maj 
siger årets konfirmander deres ja. Det har været 
en fornøjelse at lære disse unge mennesker at 
kende, og jeg glæder mig til, at vi skal fejre dem 
i kirken og ønsker dem en herlig fest bagefter. 
Her kommer deres navne:

Konfirmationen kl. 09.00:
Albert Højlund Thomsen
Christoffer Thomsen
Gustav Bech Christensen
Johannes Bøgebjerg Hansen
Karla Tøt Østergaard
Magnus Guldborg Samsboe
Rasmus Skaaning Larsen
Sascha Nielsen
Signe Brock Heide

Konfirmationen kl. 11.00:
Nicholai Barmose Christensen
Mathias Barmose Christensen
Andreas Krüger Jørgensen
Anna Juel Jensen
Astha Sofia Knudsen
Bertram Grønborg
Emilie Lisbjerg Johansen
Emilie Moritzen Møller
Frederik Søe Antvorskov Larsen
Gustav Sandholdt Houborg
Kamille Dahl Povlsen
Katrine Rud Fredskov
Selma Babette Sjøholm
Liv Zophia Tranberg Jaszczak
Line Thybo Isen
Issa Ahmad Iskander

Konfirmationen kl. 13.00
Astrid Schick
Emil Rasmussen
Mads Hansen Baltzersen
Rasmus Snitker
Simon Phu Gregersen
Mads Lyhne Lyngsø
Michelle Aksglæde Andersson
Victoria Emilie Bang

Musikgudstjeneste 
Mandag den 25. maj kl. 10.30

Det er efterhånden blevet en tradition med 
en særlig musikalsk gudstjeneste i Skårup kirke 
2. pinsedag. Derfor vil kirkens personale atter 
kaste sig ud i musikalske indslag som messe-
sang, korsang, vekselsang mm. Kom og vær 
med til at fejre pinsen på klangfuld vis! 

Sommerfrokost
Søndag den 14. juni kl. 10.00

Vi håber på et strålende solskinsvejr netop 
søndag den 14. juni, hvor vi indbyder til som-
merfrokost i det grønne efter gudstjenesten i 
kirken. Tag plads ved langbordet dækket med 
sommermenu og kølig vin ved at tilmelde dig 
hos Inger Jensen på mail: ingertage@privat.dk 
eller på tlf.: 62 23 24 44 senest den 12. juni. 
Prisen er 100 kr.
Bliver det imod alle bønner regnvejr, vil det 
foregå i Kirkeladen. 



23

Syngsammen 
1. tirsdag i måneden fra september kl. 19.00-20.00

Efter sommerpausen starter sangaftenerne op 
igen den første tirsdag i måneden fra september. 
Der bliver sunget nye som kendte sange og 
salmer i Kirkeladen fra kl. 19.00 – 20.00 tirsdag 
den 1. september, 6. oktober, 3. november og 1. 
december. Sidstnævnte sangaften markerer vi 
med hyggeknas og æbleskiver. Alle er velkomne 
til at synge med. 

Fyraftensforedrag 
Tirsdag den 8. september kl. 17.00

- En kort guide til et langt liv
Aldringsforsker, dr.
med. Henning Kirk har i hele sin karriere 
beskæftiget sig med alder, sundhed og forebyg-
gelse. Han var leder af Gerontologisk Institut 
1989-98 og har siden skrevet en række bøger 
om hjernens vedligeholdelse. I 2014 udkom 
hans nyeste bog, “En kort guide til et langt liv”.
Flere og flere opnår at leve i 100 år. 
Kun omkring en fjerdedel af forklaringen skyldes 
arvelige faktorer, resten er livsstil og livsbetingelser. 
I foredraget omtales den nyeste forskning, og 
der er gode råd om, hvordan man holder 

hjernen skarp og 
mindsker risikoen 
for at udvikle 
demens. Dette 
kan gøres ved at 
bruge hovedet på 
forskellig vis, men 
det er også vigtigt 
med den fysiske 
form.
Kom og få nogle 
fif til, hvordan vi 
holder vores hjerne skarp tirsdag den 8. sep-
tember kl. 17.00 i Kirkeladen. 
Der vil undervejs blive serveret en sandwich 
og en øl/vand og prisen er 50,-. Tilmeldingsfrist 
den 4. september til Inger Jensen på mail: 
ingertage@privat.dk eller på tlf.: 62 23 24 44.

Slut på Stille Kirke
Da der desværre ikke har været den tilstrømning 
til den Stille kirke om onsdagen, som vi kunne 
have ønsket os, har vi i menighedsrådet besluttet 
at tage arrangementet af programmet. 
Kirken er fortsat åben for besøgende i hverdagene 
fra kl. 08.00-15.00 – dog uden musik.
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Sognepræst
Ida Fonsbøl Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Jette Ø. Larsen træffes torsdag kl. 09.00 - 13.00 
på kirkekontoret i præstegården. Tlf.: 62 23 11 12. 
E-mail: jelar@km.dk

Menighedsrådsformand
Tage Ditlev Jensen ·  Hasselvænget 31
Lundeborg ·  5874 Hesselager 
Tlf. 62 23 24 44 ·  E-mail: ingertage@privat.dk

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 62 23 18 18

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 · Tlf. 62 23 16 73

Organist
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00

Gudstjenester i Skårup kirke fra april til august  Vi ønsker alle et dejligt forår og en varm sommer!

APRIL
Søndag  d. 19. april 2.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag  d. 26. april 3.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
MAJ
Fredag   d.   1. maj St. Bededag Konfir. Ø. Åby Friskole kl. 09.00 Ida Fonsbøl
Fredag   d.   1. maj St. Bededag Konfir. Skårup skole kl. 11.00 Ida Fonsbøl
Fredag   d.   1. maj St. Bededag Konfir. Skårup skole kl. 13.00 Ida Fonsbøl
Søndag  d.   3. maj 4.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag  d. 10. maj 5.s.e. påske Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 14. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  17. maj 6.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  24. maj Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d.  25. maj 2. pinsedag Musikgudstjeneste kl. 10.30 Ida Fonsbøl
Søndag d.  31. maj Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl
JUNI
Søndag d.   7. juni 1.s.e. trin. kl. 13.00 Andreas Bojsen-Møller
Søndag d.  14. juni 2.s.e. trin. Sommerfrokost kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  21. juni 3.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  28. juni 4.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
JULI
Søndag d.    5. juli 5.s.e. trin. kl. 13.00 Andreas Bojsen-Møller
Søndag d.  12. juli 6.s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
Søndag d.  19. juli 7.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  26. juli 8.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
AUGUST
Søndag d.   2. august 9.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.   9. august 10.s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 16. august 11.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 23. august 12.s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
Søndag d. 30. august 13.s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
SEPTEMBER
Tirsdag d.   1. september Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d.   6. september 14.s.e. trin. kl. 13.00 Andreas Bojsen-Møller
Tirsdag d.   8. september Fyraftensforedrag kl. 17.00 Henning Kirk

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
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Kunstgruppen har den fornøjelse endnu en gang at kunne udstille Kurt Servés fine, nordiske oliepastel-
malerier. Første gang var Kurs maleriert en del af den store åbningsudstilling i Kulturcenterets galleri.  
Denne gang får Kurt hele galleriet for sig selv. 

At male er en livsstil for Kurt. Det har - lige siden Kurt som 13-årig fik en malerkasse med farver og pensler - 
været en nødvendig del af hans liv. Kurt har aldrig haft ambitioner om at skabe den store kunst.  
Maleriet er for Kurt en meditativ tilstand, at mærke nuet og den store væren. Kurt samler inspiration på sine 
ensomme rejser. Rejsemålet er som regel det barske, Nordatlantiske, hvor han finder ensomme pladser ude i 
naturen, langt fra mennesker med dyr og fugle som eneste selskab. Det skal helst være så vildt som muligt. 
En del af oplevelsen er at kaste sig ud i det uvisse. Med hverdagen på afstand og naturen helt tæt på mærker 
Kurt livets store værdier. Han bruger alle sanser og lader lyde, lugte, lys og farver fylde sindet. På stedet 
skitser Kurt motiverne med tusch. Han bruger ingen farver, men skriver forskellige sanseindtryk og 
stemninger ned på skitsen.  
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Hjemme i værkstedet overfører Kurt skitserne med blyant på lærred. Senere overføres disse til de store, 
karakteristiske malerier i oliepastel. I maleprocessen tager Kurt udgangspunkt i skitserne for at huske 
indtrykkene og lader derefter intuitionen og følingen med form og farve tage over.  

Kurts billeder bærer præg af denne proces. De fleste er holdt i de nordiske, kolde blå og grønne nuancer 
afbalanceret med et strejf af varme farver. Billederne er naturalistiske for så vidt, at man genkender det 
storslåede nordiske landskab med enorme klipper, brusende hav og ensomme fugleflokke. Men Kurt formår 
tillige vha. komposition og farver at gengive den stemning, som mødet med naturen sætter ham selv i. Man 
fornemmer de bragende bølger, fuglenes skrig og den bidende vind – og menneskets lidenhed i denne 
storslåede natur. Det er netop dette, som er så unikt for billedsproget og som Kurt mestrer; At beskrive det 
eksistentielle og universelle, dér, hvor ord ikke slår til.  

I Kurts billeder går naturen og kunsten hånd i hånd ligesom i resten af hans liv.  
Kurt har besøgt de fleste nordiske områder.  
Han har været på Mykines på Færøerne et utal af gange og benytter den samme lille hytte hos én af øens få 
familier. Kurt bruger denne hytte hver gang, han besøger øen. Sommetider i flere uger uden at tale med et 
eneste menneske og ofte med det barske, færøske vejr med atlantiske orkaner og bidende temperaturer 
som klangbund. Her er rider og søpapegøjer - som på færøsk hedder lunder - ikke særlig bange for 
mennesker og når Kurt sidder stille på fjeldet, kommer fuglene ofte helt tæt på og Kurt går ikke i vejen for en 
lille snak på lundesprog. 

Mykines, Færøerne. Til højre: En af Kurts sjældne akvareller.  

Kurt beskriver stedet på sin hjemmeside: ”Mykines - den yderste ø mod vest - er mit bedste sted på 
Færøerne. De mægtige fuglefjelde med skrig af titusinder af søfugle, drønet langt nede fra havet, tågen, der 
langsomt komme snigende op igennem en ensomt beliggende dal, strandskadernes skrig, der ekkoer mellem 
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fjeldene - blæsten, kulden, ensomheden, mystikken og det skiftende lys. Det er så stærke sanseindtryk, at ord 
ikke kan dække. For mig er det gennem maleriet, at jeg kan give udtryk for mine indtryk”  

Kurt har tillige været på Fair Isle ved Shetlandsøerne, flere gange på Grønland, på Lofoten, på Island, på 
Orkneyøerne og i Longeir-byen på Svalbart. For nogle år siden tog Kurt til Antarktis fra Chile med den 
nordiske hurtigbåd, som sejler dér om vinteren. Herfra blev han sejlet i polargummibåd ind til kysten og 
lavede sine skitser derfra. Billederne blev efterfølgende malet i kahytten på færgen. 

2 billeder fra Antarktis og ét fra Svalbart. 

Vi glæder os til, at Kurts fantastiske og stemningsfulde billeder skal pryde væggene i galleriet. Så løft blikket 
og dvæl en stund ved den storslåede, nordiske natur midt i den danske forårstid. 

Lomvier på Svalbart 

Se i øvrigt flere af Kurts billeder og læs hans fine rejsebeskrivelser på hjemmesiden: www.kurtserve.dk                          
 

Tekst: Vibe. Fotos: Henning 

 

  

Vi satser på at finde nogle kreative børn, som vil udstille i sommermånederne 



28

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

Alt i 
reperation på

BÅDE, 
PÅHÆNGS-
MOTORER,  

TRAILERE OG 
HAVEMASKINER

Salg af brugte 
maskiner

Salg af ny e 
havemaskiner 

til rigtige 
forårspriser

Som altid 
gratis afhentning 

og levering!

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

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

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Til faste 
priser

og aftalt tid

 

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

� Inde/Ude
� Filt/Glasvæv
� Tapet/Dekoration

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

For mere information - kontakt os direkte eller på 62 22 49 00 - www.brdrfolkmann.dk

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år
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Et tilbud til børn og barnlige sjæle, der elsker 
dyr, dans, leg, musik og den gode fortælling
Beat&Brøl er en forestilling der - i en electroni-
caramme - tager de yngste med rundt i dyre-
nes verden for, at undersøge dyrenes egne 
lyde. Er der musik i løvens brøl, er der rytme 
i føens kvækken og kan en elefants snabel 
faktisk sammenlignes med en trompet?
Mød de to dukker, pigen Beat og drengen 
Brøl. Sammen tager de rundt og udforsker 
dyrelyde-universet

Dit held’ tager sit udgangspunkt i Jens 
Hell’s finurlige og poetiske og sin-
ger-songwriter univers. Der kommes vidt 
omkring med numre som bl.a. ’Det din 
skyld Gunnar’, ’Kødkasketten’ og ’Hjor-
tetaksalt’. Ud over de farverige udflugter, 
bliver der dog også plads til jordnære hver-
dagsbetragtninger, fra den lidt mere filosofi-
ske ende af skalaen. Det hele krydres med 
små historier og humoristiske anekdoter. 
Jens har denne dag selskab af bassist Tom 
Bjerg. 

DIT HELD

kl. 15.00
kl. 14.00

MUSIKALSK OPLEVELSE!

SØNDAG DEN 31. MAJ 2015 FRA 13 TIL 17

Trækture på hestene for børn! 

Salg af dejlige, økologisk mad! 

Prøv klatrevæggen!

Klingstrupvej 5, Skårup

præsenterer

FAMILIEUNDERHOLDNING



30

Kender du en som vil være interesset?

På Sydfyns Fri Fagskole har vi en stor køkkenhave, et dejligt drivhus og en hel del 
velvillige grønne vækster, som gror og gror hele sommeren. Kender du en 
handyman/kone, som kunne tænke sig, at arbejde omkring 15 timer om ugen 
gennem sommeren med at passe haven. Dertil hører også fodring af får og 
kælekaniner til. Send mail til post@sydfynsfrifagskole.dk eller
ring til os på 6223 1328 hvis du er interesset. 

Vidste du at der er en politisk solstrålehistorie i Skårup? 
I december 2014 vedtog folketinget enstemmigt en lovgivning, som markerede startskuddet til en helt 
ny kostskoleform i Danmark. Frie Fagskoler er i familie med efter- og højskoler og bygger videre på 
den livspraktiske tid som husholdningsskoler. Sydfyns 
Fri Fagskole ligger i Skårup og er et kostskoletilbud 
til unge, som har lyst til at bo med andre og som 
søger en anden vej til uddannelse og arbejde. Vi er 
et godt supplement til den formelle skoleverden og 
tager udgangspunkt i den enkelte unges potentialer 
og interesser. Efter et år hos os, er den unge klar til 
ungdomsuddannelse og langt de fleste starter på 
erhvervsskolerne og på gymnasiale tilbud. Læs 
mere på sydfynsfrifagskole.dk. Vi har max 40 elever 
på et årshold - det giver ro og overblik for de unge 
som ikke trives godt i uoverskuelige rammer. 

Vil du lære os at kende, så kom forbi og hils på os - 
vi har tit travlt, så hvis du ringer i forvejen og laver en 
aftale har vi tid og kaffen klar! Ring eller skriv til 
lisbeth@sydfynsfrifagskole.dk eller ring på 
6223 1328 

HUSK MUSIKFESTIVAL 31. maj  2015. Så er det snart tid den vores årlige musikfestival. 
Det musikalske program er næsten på plads, og det indtil videre helt sikkert at musiker og sangskriver 
Jens Held kommer forbi med bassist Tom Bjerg og giver egne numre med finurlige og 
livsbekræftende, danske tekster. Det vil du ikke gå glip af! Vi har salg af billig, økologisk, hjemmelavet 
mad, kager og kaffe og dagen byder på trækture til børn og modige voksne, salg af planter, 
loppemarkedsstande og som altid har vi både godt vejr og hyggelige rammer til en dejlig dag. 

Vil du have en loppemarkedsstand på dagen så ring til Lisbeth på 6223 1328 eller skriv på 
lisbeth@sydfynsfrifagskole.dk 

NYT FRA 



 

 

FOLKEFEST 
    BUFFET            MUSIK             DANS     

24. Oktober 2015 
Kl. 18.30 – 02.00 

Skårup Kultur & Idrætscenter 
 

Tag din nabo, familie, kollegaer, venner, ja hvem 
som helst med til fest…. ALLE er velkommen til  

Folkefest i Skårup. 
Musikken leveres i år af 

North Avenue 
6 unge musikere der spiller alle de kendte og dansevenlige hits  

fra 1960´erne og frem til i dag. 
DJ under spisningen og i bandets pauser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Velmødt til fest i Skårup  
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Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 
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3 felter  
på højkant

Pris: 4885,- 
pr. år

Tlf. 4088 1595     anja@skaarupgrafisk.dk    skårupgrafisk.dk

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgrafisk.dk ö skårupgrafisk.dk
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Damgårdsklubben fylder 25 år

Folk & Fæ ønsker hjertelig tillykke med jubilæet og bringer i næste nummer 

af bladet en artikel om de ihærdige folk, der slider året rundt for at holde 

bussen Oskar i gang til gavn for beboerne på plejehjemmet Damgården.. 
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Foreningen Skårup Seminarium afholder 
ordinær generalforsamling 

tirsdag den 28. april kl. 19 
i Laderummet på Rødegaard, Skårup Kirkebakke 3. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Alle er velkomne til at deltage. Medlemskab kan for 50,- købes ved indgangen. 

Man kan også inden den 28.4. sætte 50,- ind på konto 0819 353 10 222 88 i Fynske Bank  
med angivelse af navn og adresse. 

 
( Bare for en ordens skyld: Indkaldelse er jf. vedtægterne forlængst bragt i avisen Østkysten - dette er blot en reminder.)  

 

 

Nyt fra Damgårdsklubben

Så er tiden nær. Nu nærmer det sig igen med vores 
store spillegilde ved klubbens 25 års jubilæum.

Spillegildet afvikles lørdag d. 6 juni kl. 14 som 
sædvanlig i Skåruphallen ( dørene åbnes kl. 12 ). 

Vi er begyndt at spørge alle handlende og håndværker 
om de også i år er med på lidt velgørenhed, og at 

gavmildheden er lige så stor som altid. Spillegildet er 
som sædvanlig til for Oskar. Vi har i øjeblikket en Oskar 2, 
men der vil jo også komme en tid hvor Oskar 3, banker på.

Spillegildet afvikles sammen med 
Borgerforeningen og Damgårdsklubben.

Med venlig hilsen Damgårdsklubben



35

6

Sommerkoncert med OPSANG
Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00.

I en så musik- og sangglad menighed som Vejstrup Valgme-
nighed har der vist længe været ihærdige bankelyde på kor-
døren. Og netop den dør er jo en af dem, jeg uden at tænke for 
meget over det, åbner med glæde og selvfølgelighed. 
Og nu har den stået åbent et par måneder, og der strøm-
mer stadig sang glade mennesker ind i alle aldre, både pi-
ger og drenge – som jeg ofte kommer til at kalde korsan-
gere.  Sidst vi øvede kom vi tæt på 50 sangere. Vi synger 
mest rytmiske sange, sange med gode tekster, sange som 
koret kan udtrykke med glæde og nærvær. Og den store til-
strømning er nok også et udtryk for den generelle opblom-
string for sang i almindelighed og kor i særdeleshed, der er 

i dagens Danmark. Sangens Hus hedder et nyt begreb som 
skyder op rundt i landet, med egen administration, ledelse, 
dirigenter og sang pædagoger. Og sangglæden stråler ud 
til alle dele af landet. Skønt – Og hvem ved, hvor det næste 
Sangens Hus skal ligge – Vejstrup?
Koret der er tilknyttet valgmenigheden i Vejstrup har fået 
navnet OPSANG. Og som afslutning på denne vores første sæ-
son, synger vi en sommerkoncert i Valgmenighedskirken. Sæt 
kryds i kalenderen: Tirsdag den 12. maj 2015 kl 19.00.

Ulrich Klostergaard
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Sommerkoncert med SNuk
Tirsdag den 26. maj kl. 19.30

Det sang fra næsten hvert gadehjørne i Svendborg. Jeg havde 
også hørt det et par gange, og følt denne kildrende tiltræknig. 
Som Lorelei der lokkede og lokkede. Men Povl var alligevel den 
første der reagerede: ”Ulrich, nu laver jeg det ungdomskor.” Og 
fra mit dybeste udbrød jeg: ”Fedt, jeg vil være med.” 
Og nu er Svendborg Nye Ungdomskor i gang med sin anden 
sæson. 32 skønne og dygtige unge piger og drenge, synger klas-
sisk med Povl Balslev og rytmisk med undertegnede. Og det er 
en drøm at arbejde med sådan et kor. Engagerede unge men-
nesker der både kan og vil, og som har det skønt sammen.  
De fleste sangere har deres daglige gang på Svendborg Gym-
nasium. Og der er nok at se til hvis alle forventninger til dem 
skal indfries. Projekter, opgaver og afleveringer, deltagelse i 
sociale og faglige udvalg….. Og for mange er et studiejob også 
en nødvendighed, hvis økonomien skal hænge sammen. 
Og selvom SNUK også kræver en høj prioritering i de unges 
ugeskema, så har vi et yderst stabilt fremmøde, til såvel de 

ugentlige øve aftener, lørdags workshop som de koncerter vi 
afholder i løbet af en sæson. Det smitter simpelthen, at der er 
denne skønne energi og bevidsthed om, at alle byder ind med 
det bedste, og giver den fuld skrue. At der så også er en stor 
musikalitet til stede, gør det til et meget inspirerende kor at 
arbejde med.

Hvert år bliver en del af SNUK’erne studenter, og flytter til 
større byer hvor uddannelserne ligger. Det betyder samti-
digt et farvel til koret. Men det betyder også goddag til nye 
SNUK’ere, der har overstået efterskolen eller 10. klasse, og 
som har lysten til at synge i et kor hvor de ved at alle by-
der ind. I vores første sæson sidste holdt vi en skøn sommer 
afslutnings koncert i Vejstrup Valgmenigheds kirke. Og det 
gør vi igen i år. Så sæt kryds i kalenderen: Tirsdag den 26. 
maj kl. 19.30.

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

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

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

Hoved-/Totalentreprise

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831
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DBU Fodboldskole 2015 
 

 

 

 

 

 

Skårup IF gentager succesen fra sidste år og inviterer hermed alle friske drenge og piger 
årgang 2000 – 2007 til DBU’s Fodboldskole i Skårup i uge 28. 

Det foregår alt sammen ved Skåruphallen fra mandag d. 6. til fredag d. 10. juli og alle 
dage fra kl. 9.00 til 15.00. Prisen i år er 820,- kr. inkl. gebyr og for det får man bl.a. … 

 masser af frisk luft og god motion 
 fodboldtræning med engagerede og dygtige lokale trænere 
 masser af hygge og sjov sammen med gode venner og garanteret også nye venner 
 frisk frugt hver dag 
 et DBU-spillersæt fra Adidas bestående af en rød T-shirt og hvide shorts 
 et diplom 
 en drikkedunk 
 en speciel-designet fodbold fra Select 

Bestilling af billetter skal ske via DBU Fyns hjemmeside – www.dbufyn.dk – hvor I også 
finder mange flere oplysninger omkring Fodboldskolen. Husk at tilmelde jer vores skole i 
Skårup, som i år har nr. 163. 

Vi håber igen at se rigtig mange af jer, der deltog sidste år, men også meget gerne mange 
nye børn, som har lyst til at bruge en uge af jeres sommerferie sammen med os og en 
masse andre glade børn. 

Det bliver SÅ sjovt :o) 

Ved spørgsmål kontakt : Andreas Hvid – 2392 3096 – andhvid@yahoo.dk eller 

  Jan Henriksen – 3020 5713 – vinkelvej15@gmail.com 

 

Venlig hilsen og vel mødt … 

Fodboldskole-teamet Skårup IF 
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Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag og onsdag 14-18 
(med betjening). 
Åbent med selv betjening 
alle dage 7.00-22.00

  

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

skaarup.bibliotek@svendborg.dk

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
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Der var stor aktivitet i Skårup hallen lørdag den 14. Marts. Her havde Gymnastik 
pyntet hallen op til årets forårs opvisning.  Mange frivillige havde hjulpet til, så det 
blev muligt at nyde de forskellige hold i løbet af eftermiddagen. 
Børn og voksne mødte spændte op – her indtryk fra dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alle	  gymma
ster	  på	  

gtulvet	  

På	  familie	  -‐holdet	  var	  der	  
fuld	  aktivitet	  og	  masser	  af	  
smil	  
	  

Herre-‐holdet	  gav	  
den	  gas	  

STYRKE	  hos	  turbotøser	  1	  
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Turbotøser	  3	  med	  deres	  flotte	  
show	  

Masser	  af	  saltoer	  hos	  	  de	  
seje	  Turbodrengene	  

Seje	  drager	  til	  de	  spændstige	  
Turbotøser	  2	  

HUSK	  at	  vi	  starter	  op	  igen	  i	  uge	  36	  	  
	  -‐	  og	  tjek	  vores	  DGI-‐sommerskole.	  



41

Folk & Fæ 

25 år
Foto: Rolf Thunbo

Tekst: Henning Philbert

Skårup Kulturcenter dannede 

en fin rammen om jubilæums-  

festen for Folk & Fæ. - Her er  

en lille beretning – fortalt med  

Rolf Thunbos billeder.

Jakob bød velkommen til de  

mange fremmødte.

Det blev en rigtig god dag med  

fine kontante gaver, sang og  

musik, taler, kunstudstilling,  

underholdning, god gang i  

pullimut-stativet samt vin og  

chips fra SuperBrugsen.

En stor tak til alle Jer, der  

støttede bladet med kontanter.

Den super musikalske kvartet, der optræder under navnet  

”Milde Mostre” modtog et velfortjent, bragende bifald efter  

hvert nummer. 

De kan varmt anbefales, hvis man ønsker en musikalsk  

oplevelse lidt ud over det sædvanlige. 

Tak for jeres optræden – det var en flot gave til Folk & Fæ.

      Karen                  Gitte                Zita             Lene

Kunstgruppen i Skårup Kulturcenter afholder skiftende  

udstillinger af lokale kunstnere, og denne gang var det min  

tur til at udstille. - Det er første gang i mange år,  jeg holder  

udstilling, så det var sjovt at snakke med alle de gæster, der  

aldrig har set mine billeder.
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Folk & Fæ er et lokalblad, der  
udkommer 6 gange årligt til ca.  
2000 husstande i ”vores 
distrikt”, som er Skårup 5851,  
Vejstrup 5882 og Oure 5883.
Alle i redaktionen arbejder  
ulønnet for bladet. - Trods dette  
er økonomien meget stram.
Folk & Fæ støtter meget op  
omkring det nye kulturcente.
Kom selv og vær med -  -  - har  
du nye aktiviteter så kontakt Bo  
Tune (se Folk & Fæ side 2)

 Men så begyndte løjerne ellers  

Den ”stakkels” redaktør blev udsat for en varm og næsten  
kærlig behandling af de 2 skjønne Folk & Fæ-Piger Vibe og  
Anja gennem deres utrolig morsomme parodi af mig med otte  
fortskelige hatte. Det var en fantastisk sjov og varm oplevelse  
for mig. Forhåbenligt kan det også blive til inspiration for  
andre foreninger, om at hylde de utroligt mange mennesker ,  
som bruger deres tid til frivilligt arbejde.

       SE FLERE BILLEDER PÅ: folkogfae.dk 
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Efter det festlige indslag, var  

der musik og sang med Maja i  

en spændende kombination af  

jazz/blues. - Det var meget  

medrivende. - Også tak til dig  

Maja for den flotte gave.

  Og der var stadig god gang i  

pullimut-stativet. - Træd på  

pedalen, - så får du en drink.

 Denne nydannede trio har endnu ikke et navn, men de kan  

spille og synge så det er en ren fornøjelse at høre. - også en  

stor tak til Jer for gaven til Folk & Fæ. 

     Frederik                           Thomas                         Jakob

Det var rigtigt sjovt at se alle forsiderne af Folk & Fæ gennem  

de 25 år, der nu er gået, siden vi startede bladet. En stor tak til  

de to skjønne Folk & Fæ-piger Vibe og Anja for det store  

arbejde med at lave og opsætte de 150 forsider af bladet.

Tak til alle Jer, der støtter op omkring vores lille lokalblad  

Folk & Fæ. - Tak til sponsorerne, foreninger, institutioner og  

skoler, til indsamlergruppen og ikke mindst til den stabile  

gruppe i bladredaktionen, der år efter år arbejder frivilligt og  

ulønnet.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Fredag den 17. april kl. 18.00
Ølsmagning i Åbyskov forsamlingshus.

Onsdag den 29. april kl 14.00-16.30
Billeder/foredrag med Poul Weber og Knud 
Rasmussen, der beretter om deres tur med 

den Transsibiriske Jernbane. 
Skårup Pensionistf. Skårup Stationsvej 10.

Søndag den 10. maj kl. 14.00
Fernisering med Kurt Servé i kulturcentret.

Tirsdag den 12. maj kl. 19.00
Sommer koncert med Opsang 

i valgmeninghedskirken i Vejstrup.

Onsdag den 13. maj kl. 7.30- 
Afgang fra Skårup Pensionisthus. 

Tur til Chrinstiansborg, Folketingssalen evt. 
med debat og frokost i Snapstinget. 

Derefter skal vi se Dronning Margrethes  
Gobeliner, hvor guiden fortæller 

om de flotte værker.  
TILMELDING-MAX. 50 pers.

Tirsdag den 19. maj kl. 19.00
2 x Andersen, fordrag

i Åbyskov forsamlingshus.  

Tirsdag den 26. maj kl. 19.00
Sommer koncert med Snuk 

i valgmeninghedskirken i Vejstrup.

Lørdag den 30. maj
Avisindsamling

Søndag den 31. maj kl. 13.00-17.00
Musikfestival Sydfyns Fri Fagskole.

Lørdag den 6. juni kl. 14.00
Damgårdsklubben og Borgerforeningen 

afholder spillegilde i Skåruphallen.  

6. til 10. juli alle dage 9.00 til 15.00
DBU’s fodboldskole i Skårup.       

Søndag den 7. juni kl. 10.00
Loppe og kræmmermarked 
i Åbyskov forsamlingshus.

Fredag den 12. juni kl. 18.00
Fællesspisning i Åbyskov forsamlingshus.               

Design af logo

Brochurer & foldere

Plakater & flyers

Skilte & Roll up

Tryk på tøj

Brevpapir & visitkort

Foreningsblade & hæfter

Tryk på gaveartikler

Din udfordring...

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgrafisk.dk ö skårupgrafisk.dk

HUSK:
Torsdage i ulige uger kl. 19-21

Kreativ Café SKI


