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 Kære Folk & Fæ læser!
Så er det atter tid at ønske alle vore læsere en glædelig 

jul samt et rigtigt godt nytår.

Det er også tid til at se tilbage på året 2019, der nu snart 

rinder ud. . . . . . . .

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

været et rigtigt godt år for Folk & Fæ.

En særlig tak er der til den faste gruppe i redaktionen: 

Bo Tune – Vibe Eriksen – Anja Bøttger Tunbo – 

Anders Carlsson – Kaj Stillinger – Olaf Søndberg - 

Margit Løve Kølle.

Men også en stor tak til gæsteskribenterne: 

Dyrlæge Kerstin Halberg - amatørastronom Erik Appel 

– Jakob med den frodige have - - - og til alle dem, jeg 

kalder for Folk & Fæ-vennerne, der bidrager med 

spændende artikler fra deres klubber, foreninger og 

institutioner.

Også en stor tak til vores flittige og trofaste 

indsamlergruppe, der hvert år i august går rundt med 

bladet og raslebøsserne for at samle penge ind til bladets

fortsatte eksistens - og naturligvis også en stor tak til alle

Jer, der støttede bladet, da de kom rundt - eller har 

støttet med et bidrag på anden måde.

Det er også meget vigtigt at sende en helt særlig tak til 

alle vore sponsorer, der gør det muligt at lave så flot et 

lokalblad.

Derfor: Støt bladets sponsorer og lokalsamfundet!

Og så lige til noget helt andet, som måske godt kan 

kaldes for en gave til Skårup.

 Skårup Seminarium er blever solgt, og i den fine gamle 

hovedbygning er der planer om at lave senior-boliger. 

Deadline for næste blad: Mandag d. 3. februar kl. 17

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386

Eller Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Jeg – den glade præst.  
Tekst: Margit Løve Kølle.  
Fotos: Margit Løve Kølle og Henning Philbert.  
 

 
Provst Bente Holdgaard og Anders Kjærsig på vej op til koret i Skårup Kirke, hvor 
præsteindsættelsen skal finde sted.  

 
Den 1. november blev Anders Kjærsig 
ansat i embedet som sognepræst i 
Skårup. Forud var gået nogle måneder 
med vakancevikarer, der løste alle de 
opgaver, der hører til embedet som 
præst. Den 1. september blev Anders 
Kjærsig ansat som fast vikar i Skårup, 
indtil menighedsrådet havde valgt den 
kommende præst, der skulle overtage 
stillingen efter Ida Fonsbøl. Anders 
Kjærsig har fortalt, at han allerede efter få 
ugers vikariat følte sig så godt tilpas i 
sognet, at han valgte at søge stillingen, 
og pr 1. november kunne han flytte ind i 

præstegården på Mosegårdsvej 4 i 
Skårup, og på postkassen kommer der 
fremover til at stå Sognepræst Anders 
Kjærsig.  
 
”Folk & Fæ”s udsendte har haft den 
glæde at få lov til at lave et interview med 
Anders Kjærsig og overlader her ordet til 
et fuldstøbt menneske, der holder af ord 
og fra hjertet af taler om sit job og alt det 
berigende, der er ved at være præst. 
Ordet overgives hermed til Anders.  
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Anders Kjærsig. 

 
”Skulle jeg begynde forfra, ville jeg gøre 
det samme igen. Nemlig vælge at blive 
præst. At læse teologi og filosofi igen og 
blive teolog. Jeg elsker at være præst. 
Jeg er præst med stort P. Det er det 
fedeste job. Tænk sig, at synge de 
smukkeste salmer på de dejligste 
melodier, mens man er på arbejde. Hvem 
får lov til det? Som der står i B.S. 
Ingemanns pragtfulde sang: ”Til himlene 
rækker din miskundhed Gud”: ”Du 
kvæger i ørkenen den trøstende sjæl…” 
Selv en alkoholiker kan sætte sig ind i 
disse ord. Vi er nogle af de sidste på 
denne jord, der kan gå og synge af fuld 
hals. Vi synger på vores arbejde. Hvem 
gør det?        
 
Tænk sig, at læse tekster på 
originalsprog som er forudsætningen for 
alle andre tekster. Digterne Søren Ulrik 
Thomsen og Dan Turèll var aldrig blevet 
forfattere, hvis de ikke havde læst 
Ingemann. Troels Trier kunne ikke have 
skrevet sangen til sin datter Rosa 
”Velkommen engel”, hvis han ikke havde 

læst Grundtvigs ”Velkommen igen Guds 
engle små”.  
 
Det, der er dejligt, er, at du er delvis 
uafhængig. Du behøver ikke at slide 
lårene af dine kolleger. Der er tid til at 
sidde foran pejsen og læse bøger. Ja, det 
forventes, at du fortsætter din boglige 
viden, fortolker og udvider din horisont. 
Præstegårdsteologi kalder man det.  
 
Tænk sig, at få lov til at tale med 
mennesker om det, der ligger dem mest 
på sinde. Man får lov til at følge 
mennesker i deres dybeste sorg og deres 
højeste glæde, og det mest utrolige er, at 
man får penge for det; og vi løber aldrig 
med sladder, for vi præster har 
tavshedspligt. Det er vidunderligt at stå til 
rådighed for alle i et sogn, og ja, (her 
smiler Anders lidt filuragtigt) det er også 
dejligt, når det banker på døren, og der 
udenfor står en sød, ældre kvinde med 
hjemmebagt kage til præsten.        
           

  
Anders Kjærsig efter sin første 
gudstjeneste søndag den 1. september 
2019 i Skårup Kirke. 
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En præst står til rådighed for andre 
mennesker 24 timer i døgnet, men det er 
jo i de færreste situationer, at det sker. 
Selv har jeg, i de 19 år jeg har været 
præst, kun oplevet tre gange, at folk er 
kommet om natten.   
Jeg er glad for, at jeg, før jeg læste 
teologi på Aarhus Universitet, tog en 
uddannelse som tømrer, for det gav mig 
et indblik i en anden del af samfundslivet, 
hvor samarbejdsevne, solidaritet og 
sammenhold er vigtige og nødvendige 
kompetencer blandt håndværkere, som 
meget ofte er afhængige af hinanden i 
udførelsen af et større stykke arbejde.  
  

 
Anders Kjærsig fotograferet i sin nye 
have på Mosegårdsvej 4 i Skårup. 

Mangfoldigheden i Skårup sogn.   
Jeg må ærligt sige, at jeg er taknemmelig, 
ja lykkelig for, at jeg er blevet præst i 
Skårup, for i Skårup er man præst for 
alle. Her er alle aldre repræsenteret, ja 
alle slags holdninger og betragtninger, 
hvilket er den reelle form for folkelighed. I 
dag er det sådan, at de fleste præster 

efterhånden er blevet specialpræster for 
et bestemt segment. Det er en idé, der er 
gennemført i Sverige, hvilket vil sige, at 
der er en præst for de ældre og en for 
konfirmander. En sjælesørgerisk præst, 
en præst for fanger og for syge. I Skårup 
er jeg præst for alle.  
 
I dag er jeg ALTID præst.   
I begyndelsen, efter jeg var blevet teolog, 
opfattede jeg ikke helt mig selv som 
præst, men i dag er rollen og mennesket 
knyttet sammen, ja helt forbundet. Jeg er 
præst med stort P, som jeg tidligere 
sagde. Det er ikke en rolle, jeg spiller, når 
jeg ifører mig præstekjolen. Jeg er 
fuldgyldig præst i og uden præstekjole. 
Jeg er et helt menneske i harmoni med 
mig selv. Arbejde og fritid går hånd i 
hånd. Jeg er underviser, foredragsholder, 
skribent, præst og sjælesørger, og jeg er 
glad og taknemmelig for alle områder i 
min tilværelse.  
Det eneste man kan forudse i sin 
tilværelse er ens konto. Den går op og 
ned efter forbruget. Ingen af os kan spå 
om fremtiden. Vi beriges af alt det, man 
ikke kan forvente, men som kommer til 
én. Mellem ens eget liv og ens arbejde er 
afstanden meget lille. Som præst stopper 
det aldrig. At være præst er den 
uendelige historie, der aldrig ender. Du 
står på ryggen af så mange mennesker, 
der gik forud. Ja, at være præst er 
ganske enkelt: The never ending story.   
 

       
        Anders Kjærsigs nye arbejdsplads. 
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Skårup	Sogn	er	på	landkortet.		

Referent:	Kaj	Stillinger					Foto:	Henning	Philbert	

Skårup	har	gennem	tiderne	været	med	til	at	præge	Danmark.	

Vi	har	bl.a.	haft	Danmarks	ældste	Seminarium,	vi	har	haft	danske	mestre	i	kvindehåndbold,	og	nu	

har	vi	fået	Danmarks	første	biodynamiske	vingård.	

Gården	tilhører	Bente	Rasmussen	og	Carsten	Andersen,	og	den	ligger	på	Skårupørevej	28.	

Jeg	er	taget	på	besøg	hos	Bente	og	Carsten	for	at	få	en	snak	om,	hvordan	det	er	pludselig	er,	at	

have	et	enestående	produkt,	som	ikke	findes	andre	steder	i	Kongeriget.	

	

Så	er	vinhøsten	i	gang,	et	hårdt	arbejde,	men	med	gode	venners	hjælp	går	det	lettere		

SKÅRUP SOGN er på landkortet
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Alle	er	klar	til	druehøsten,	selv	huskatten	er	med	i	marken	

Men	også	for	at	høre	om	livet	på	Vingården,	om	historien	bag	det	at	blive	vinbonde	i	Danmark,	og	

sidst,	men	ikke	mindst:	Fremtiden.	

Eventyret	begyndte	vel	egentlig	allerede	i	1983,	da	Bente	og	Carsten	købte	stedet,	hvor	de	bor	i	

dag.	

Men	de	begyndte	først	med	egentlig	traditionel	vinproduktion	i	2002,	hvor	de	startede	med	100	

vinstokke.	

At	flytte	”på	landet”	var	en	grænseoverskridende	beslutning	for	især	Bente,	som	altid	havde	været	

et	bymenneske,	og	var	vokset	op	i	Odense.	

Carsten	kom	fra	København	og	havde	længe	drømt	om	at	flytte	på	landet.		

De	boede	i	et	kollektiv	i	Svendborg,	men	fandt	stedet	på	Skårupørevej,	og	Bente	indvilgede	i	at	

flytte	og	gav	ideen	et	halvt	år,	hvor	hun	så	håbede,	at	Carsten	havde	fået	nok	af	landlivet,	og	

derfor	ville	flytte	tilbage	til	byen.	
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Men	sådan	gik	det,	som	bekendt	ikke!!	

De	blev	begge	glade	for	at	bo	på	landet,	og	i	dag	kunne	de	ikke	drømme	om	at	vende	tilbage	til	

byen.		

Hver	eneste	drueklase	skal	håndplukkes,	her	er	ingen	maskiner	til	at	plukke	druerne	

Oprindelig	har	de	begge	uddannelser,	hvor	de	sagtens	kunne	få	arbejde,	bl.a.	er	Bente	

cand.scient.soc.,	og	Carsten	er	elektromekaniker	og	socialpædagog,	og	de	arbejdede	begge	
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indenfor	det	sociale	område,	hvor	de	var	ansat	på	Toldbodhus	Skole	i	Svendborg,	inden	de	

besluttede	sig	for	at	flytte	på	landet.	

De	fortsatte	med	deres	arbejde	frem	til	2012,	hvor	de	fra	da	af	prøvede	at	leve	af	

vinproduktionen.	

I	dag	har	de	2300	vinstokke,	og	de	producerer	både	rosévin,	hvidvin,	mousserende	vin,	dessertvin	

efter	portvinsmetoden,	en	druedram,	som	er	lavet	efter	den	italienske	Grappametode,	samt	

mousserende	vin	på	æbler.	

Druerne,	de	dyrker	er	5	forskellige	sorter,	nemlig	Rondo,	Solaris,	Zalas	Perle,	Merzling	og	Muscaris.	

Jeg	spørger:	”Hvordan	har	I	det	med	at	bo	på	landet	og	være	vinbønder?”	

Bente	svarer	uden	tøven:	”Det	er	blevet	en	livsstil	for	os,	det	er	fantastisk	at	kunne	forene	vores	

hobby	med	vores	dagligdag”,	og	hun	fortsætter:	”Vi	har	et	godt	liv	–	kombinationen	af	det	hårde	

arbejdsliv	i	marken,	kombineret	med	kontakten	med	andre	mennesker,	når	vi	har	vore	

arrangementer,	er	en	stor	oplevelse,	og	giver	os	selv	en	stor	glæde	og	tilfredshed,	men	vi	er	også	

overbevist	om,	at	andre	mennesker,	som	kommer	her,	får	en	god	oplevelse.”		

Når	druerne	er	høstet,	skal	stilkene	fjernes	
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Mit	næste	spørgsmål	lyder:	”Hvad	lever	I	egentlig	af,	kan	I	leve	udelukkende	af	vinproduktionen?”	

Carsten	svarer:	”Nej,	vi	kan	ikke	leve	af	vinproduktionen	alene.	Vi	får	lidt	pension,	og	derudover	

har	vi	Vineriet,	hvor	vi	har	rundvisninger	og	vinsmagninger,	ligesom	Bente	arrangerer	spisning,	

med	den	såkaldte	”Fynske	Tallerken”,	hvor	Bente	laver	en	anretning	med	8	forskellige	fynske	

specialiteter,	kombineret	med	vin	fra	vore	vinmarker.	Endelig	har	vi	noget	salg	fra	vores	

gårdbutik.”	

”Hvorfor	gik	I	fra	konventionel	vinproduktion	over	til	økologisk	vinproduktion?	spørger	jeg	”	

”Vi	fandt	hurtigt	ud	af,	at	traditionel	vinproduktion	med	den	megen	brug	af	sprøjtemidler	ikke	lige	

var	os,	så	derfor	lagde	vi	driften	om	til	økologisk	vinproduktion	for	7	år	siden”,	siger	Bente,	”og	det	

var	egentlig	en	stor	lettelse	for	os”.	

Men	ambitionerne	var	endnu	større:	”Vi	ville	lave	den	allerypperste	vin	på	Vingården,	så	derfor	gik	

vi	i	gang	med	at	undersøge	mulighederne	for	at	dyrke	vinen	på	biodynamisk	vis”,	siger	Bente.	

Fordelen	ved	at	dyrke	vinen	diodynamisk	er	ikke	kun	at	man	får	en	meget	bedre	smagskvalitet,	det	

er	da	en	meget	stor	fordel,	men	udover	den	bedre	smag	øger	man	jordens	frugtbarhed	og	

muldopbygning,	hvilket	jo	er	meget	vigtig	for	vinstokkens	sundhed	og	CO2-bindning	i	jorden.		

At	dyrke	vinen	biodynamisk	kræver	en	del	ekstraarbejde,	men	det	er	både	Bente	og	Carsten	

indstillet	på	at	leve	med.	

Så	er	druerne	hældt	i	beholderne	og	er	klar	til	at	blive	til	den	unikke	vin		
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Men	også	biodiversiteten	øges,	og	det	er	meget	vigtigt	for	miljøet.	

”Når	man	ønsker	at	producere	den	allerbedste	vin,	så	knokler	vi	gerne	ekstra	for	at	få	det,	vi	

drømmer	om,	og	vi	er	slet	ikke	færdige	med	at	udvikle	vores	biodynamiske	vin,	det	koster	flere	års	

arbejde	med	at	gøre	vinen	endnu	bedre”,	siger	Carsten.	

Til	slut	spørger	jeg:	”Hvad	med	fremtiden?”	Carsten	siger:	”Vi	bliver	ved,	så	længe	det	er	sjovt,	og	

så	længe,	vi	kan	holde	til	det.	Vi	har	gjort	det	til	en	regel,	at	vi	efter	hver	arbejdsdag	sætter	os	ned	

og	snakker	om,	hvordan	dagen	er	gået	og	hvordan	dagen	i	morgen	skal	foregå,	det	betyder,	at	vi	

fremhæver	det	positive	ved	dagens	arbejde,	og	det	giver	os	en	glæde,	som	vi	nyder	hver	dag.”	

De	trætte	og	lettede	lokale	vinbønder	efter	høsten	er	kommet	i	hus		

Folk	og	Fæ	ønsker	Bente	og	Carsten	tillykke	med	udnævnelsen	som	Danmarks	første	biologiske	

vinproducent	og	ønsker	dem	held	og	lykke	med	fremtiden	og	udviklingen	af	deres	vinprodukter.			
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Læs her: Indkaldelse til borgermøde. 
Du kan være med til at skaffe 200.000 kr. til Skårup Sogn ved at 
møde op i Skårup Kulturcenter onsdag den 22. januar 2020 kl. 
19.00. 
Tekst og foto: Margit Løve Kølle.  

Byrådet i Svendborg Kommune har afsat    
midler til at styrke lokalsamfundene i 
kommunen. Betingelsen er, at der er 
mennesker i lokalområderne, der har lyst 
og energi til at gå ind i et arbejde, hvor 
der i fællesskab udarbejdes ideer og 
forslag til, hvordan man kan styrke og 
bevare lokalsamfundet, således at man 
undgår fraflytning og i stedet styrker 
sammenholdet og skaber gode vilkår for 
de mennesker, der bor i området.                                                                                  
Den 25. juni blev der afholdt byrådsmøde 
i Åbyskov Forsamlingshus med fuldt hus 
og efterfølgende har der været afholdt 
flere møder, hvor nærdemokrati og 
ansvar for eget område har været på 
dagsordenen. De mennesker, der bor i et 
bestemt område ved, hvilke udfordringer 
der er i området, og derfor indkaldes der 
nu til et borgermøde onsdag den 22. 
januar kl. 19.00 i Kulturcentret i 
Skårup. Alle der er bosiddende i 
postnummer 5881 Skårup inviteres til at 
komme og give deres mening til kende og 
meget gerne sige ”Ja” til at gå ind i 
arbejdet med oprettelsen af et lokalråd.  

Ideer til projekter kunne være: Hvordan 
forbedres infrastrukturen? Busforbindelse 
eller teletaxiordning? Hvordan fastholdes 
antallet af fastboende? Hvordan får man 
tiltrukket nye beboere til området? Hvad 
er det, der gør, at et område er attraktivt 
at bo i? Hvad med børn og deres 
muligheder for at de trives bedst muligt 
og har mulighed for at være sammen 

med andre børn? Sikring af skolevejen fra 
Åbyskov til Skårup. Gode toilet- og 
badefaciliteter i Åbyskov. Ja, der er 
uanede muligheder. Hvis det lykkes at 
oprettet et lokalråd, kan der ansøges om 
et beløb på 200.000 til arbejdets 
udførelse. 

Der er byrådsmedlemmer fra samtlige 
partier, der deltager i borgermødet den 
22. januar, og det ville være glædeligt, 
hvis både unge og ældre borgere havde 
lyst til og afsatte tid til at møde frem og 
give deres mening til kende. De folk, der 
indtil nu har arbejdet på sidelinjen, har et 
klart ønske om, at der kommer nye 
kræfter til, fordi det er vigtigt i et 
lokalsamfund, at det er bredden, der giver 
sin mening til kende og kommer med nye 
ideer og forslag.  

Initiativgruppen består af: Bente Frost 
Holbech, Bo Tune, Gudmund Larsen og 
Jacob L. Bonde.                                                          

På glædeligt og konstruktivt gensyn den 
22. januar kl. 19.00. Husk at tage din 
nabo med. 😊😊 

Der er 
så 
dejligt 
ude på 
landet.  
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Sydfyns Fri Fagskole har fremtidssikret sig med 
købet af Klingstrupvej 1 og overtagelse af 
Bakkehuset og den tilhørende pavillon.  
Tekst: Margit Løve Kølle. 

Fotos: Henning Philbert. 

 

Forstander Henrik Karup foran ejendommen Klingstrupvej 1 i Skårup.  

Sydfyns Fri Fagskole på Klingstrupvej 5 i 
Skårup har købt naboejendommen på 
Klingstrupvej 1. Den tilhørende grund er på 
1,8 hektar. Derved har skolen fremtidssikret 
sig, og de første planer for, hvad arealet skal 
anvendes til, er allerede på plads og føres ud 
i livet i 2020. Bakkehuset på Klingstrupvej 5B 
er ejet af skolen, men har de sidste 20 år 
været lejet ud til Svendborg Kommune, og 
lokalerne har været indrettet til børnehave 
normeret til 45 børn. Fra 2020 skal 
Bakkehusets lokaler anvendes til 
udslusningsbolig for 7 elever, der tager deres 
særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse på 
Sydfyns Fri Fagskole. Hjørnestenene for en 
STU er ”Bo – arbejde – fritid og dannelse”. 

Målet er, at eleverne i løbet af den treårige 
uddannelse skal nå frem til at blive så 
selvhjulpne, at de ved egen hjælp kan 
komme videre i et uddannelsesforløb eller 
beskæftigelse. Eleverne starter med at bo på 
selve skolen, og når de er klar til det, flytter 
de ind i Bakkehuset. I Bakkehuset skal 
eleverne understøttes til selv at stå for 
morgen- og aftensmaden og selv tage initiativ 
til fritidsaktiviteter. Samtidig følger eleverne 
de erhvervsfaglige og boglige fag, de allerede 
er i gang med på skolen. Dette gælder både 
de boglige fag og de linjefag, eleverne har 
valgt. Der er indlagt minimum to 
praktikperioder i løbet af et skoleår af en uges 
varighed. Skolen har et frugtbart samarbejde 
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med en række institutioner, dagligvare-
butikker, håndværksmestre og andre 
selvstændige næringsdrivende om at lave 
meningsfulde praktikker for de unge.  

 

 

Henrik Karup foran Bakkehuset, der fra 2020 
skal anvendes til udslusningsbolig for 7 
elever, der tager deres særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse på Sydfyns Fri Fagskole. 

Sydfyns Fri Fagskole henvender sig til unge 
efter grundskolen. Man skal have afsluttet 9. 
klasse for at kunne påbegynde et skoleår 
eller være fyldt 16 år. 

I praksis fungerer et år på skolen ligesom på 
en efterskole. Eleven bor på skolen og får 
spændende og udviklende udfordringer. En 
tredjedel af undervisningen er praktisk – så 
eleverne arbejder i de erhvervsrettede 
linjeværksteder med praksisnære opgaver. 
På skolen kan man tage 10. klasses 
eksamen, og undervisningen foregår på små 
hold med stor læreropmærksomhed.  

Sydfyns Fri Fagskole arbejder sammen med 
foreningen af frie fagskoler om et 
uddannelseskoncept, som i samspil med 
erhvervslivet og ungdomsuddannelser 
hjælper den unge med at finde den rigtige 
uddannelsesvej. På Sydfyns Fri Fagskole er 
der her i 2019 fire erhvervsrettede linjer, som 
har det til fælles, at de tilbyder høj faglighed i 
et praksisnært fællesskab. Det betyder, at 
lærere og elever forbereder, afvikler og 
evaluerer forløbene sammen.  

Skolen tilbyder i 2019 fire linjer:  

• Ridelinjen med dressur 
• Game Design 

• CARE – pædagogik & psykologi 
• Gastronomi, oplevelser og turisme 

Men fra 2020 starter en femte linje op, nemlig 
håndværkslinjen. 

 

Underviser Helle Rasmussen sammen med 
gæstelærer Raquel i skolens gastronomi- og 
liniefagskøkken. På denne dag tilberedes der 
filippinsk mad.  

Linjefag 

Linjefagene afsluttes med et prøvebevis. Alt 
det, der arbejdes med igennem året, får 
eleverne lov til at afslutte med en 
linjefagsprøve i foråret. Der arbejdes praktisk, 
og prøven opsummerer for den enkelte alt 
det, de faktisk har lært på linjen. 

Forstander Henrik 
Karup, der har 
været ansat på Fyns 
Fri Fagskole siden 
1. august 2018 
fortæller, at skolen i 
overgangen fra 
husholdningsskole til 
Fri Fagskole havde 
vanskeligt ved at 

tiltrække et tilstrækkeligt antal elever. Flere 
faktorer har haft en postiv betydning i forhold 
til, at skolen nu er fyldt og for første gang i 
flere år har venteliste. En vedholdende og 
arbejdsom bestyrelse med en erfaren 
bestyrelsesformand i Bent Rasmussen i 
spidsen, dygtige medarbejdere, en stringent 
og flot PR indsats samt forstander Henrik 
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Karups netværk. Samtidig er den generelle 
udbredelse af kendskabet til, hvad opholdet 
på en Fri Fagskole giver af muligheder til 
elever, der har brug for en mere faglig tilgang 
til undervisningen, vokset. På nuværende 
tidspunkt er der tre gange så mange elever 
indskrevet til det kommende skoleår, end det 
har været tilfældet i de sidste 10 år. Det er 
familierne, der selv opsøger skolen. ”Mund til 
mund reklamen” er stadig effektiv, men også 
lærere og sagsbehandlere anbefaler skolen til 
ikke uddannelsesparate unge. Skolen 
rummer et bredt register af unge.  

Henrik Karup fortæller, at en del af eleverne 
er blevet overset i folkeskolen af den ene 
eller anden årsag, og inklusionen i disse år er 
en medvirkende årsag til, at det ikke er blevet 
lettere for ikke bogligt stærke unge at klare 
sig i skolen. Der er alt for mange timer på 
skolebænken, og antallet af timer med 
praktiske fag er for få. Mange unge har ondt i 
livet. Henrik Karup mener, at ungdommen er 
spændt hårdt for. Han fortæller, at VIVE – Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for 
Velfærd for nyligt har lavet en undersøgelse, 
der handlede om vurderingen af unges 
uddannelsesparathed. Undersøgelsen viste, 
at 75% af de unge, der erklæres for ikke 
uddannelsesparate, ikke efterfølgende får 
den hjælp, de har behov for, til at komme 
videre. På denne måde bliver vurderingen en 
stigmatisering i stedet for en hjælp til 
uddannelse.   

Som tidligere fortalt får Bakkehuset og den 
nærliggende pavillon fremover nye formål. 
Den 1. januar 2020 skal børnehaven forlade 
selve Bakkehuset, og i maj 2021 overtager 
skolen pavillonen. Her skal der indrettes nye 
undervisningslokaler.  

Da Klingstrupvej 1 blev sat til salg, åbnede 
der sig helt nye perspektiver og 
udviklingsmuligheder for skolen. Selve 
boligen bliver fremover forstanderbolig. 
Henrik Karup flytter i løbet af februar ind 
sammen med sin familie. Kontorlokalerne 
bliver til mødelokaler, og hestestalden, der 
hører til Klingstrupvej 1, skal ændres til at 
huse skolens nye håndværkslinje. På 
Håndværkslinjen, vil eleverne få kompetencer 
indenfor tømrer, snedker og 

skibsbyggerfagene. Alle disse udvidelser og 
forandringer vil bevirke, at elevtallet kan stige 
med 7 elever til et normeret antal på 52 
elever.  

 

Elever, der har valgt ridelinjen med dressur er 
her i gang med træningen. 

Succes og selvtillid 

Hvad med succes og selvtillid? Henrik Karup 
svarer: ”Med garanti!  En kostskole med max 
52 elever er en fantastisk platform for at 
udvikle sig personligt og socialt. De unge 
opnår en høj selvstændighed, de lærer at 
tage ansvar, når de f.eks. har morgen- og 
aftenvagter i køkkenet, men også når de 
samarbejder med deres kammerater. Når de 
får ”hands on” og præsterer noget særligt på 
deres linjer. 

Enkeltfag 

Der er faglig progression og frihed til 
enkeltfag. Eleven kan afslutte 10. klasse med 
dansk, matematik, engelsk og fysik / kemi, 
men den enkelte kan også vælge fagene som 
enkeltfag, hvis han eller hun for eksempel 
mangler en af afgangsprøverne. 

Vejledning 

Gennem linjefagene, de boglige timer og 
oplevelserne igennem skoleåret, hjælper 
underviserne eleverne med at finde den 
rigtige vej mod en egentlig 
ungdomsuddannelse. Skolen har tre 
uddannelsesvejledere som samarbejder med 
alle eleverne m.h.t. deres planer for 
fremtiden. 

Ved rundvisningen på skolen fortalte 
Henrik Karup, at der er faste pladser i 
foredragssalen.  
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Billedet viser et udsnit af foredragssalen. Hver 
stol er forsynet med et elevnavn – alle skal 
vide, at de hører til her. 

 
Talerstolen, der står i skolens foredragssal, blev i 
1939 udskåret af den lokale billedskærer Lindballe. 
Møblet er unikt og heldigvis bevaret for eftertiden.  

Der er ligeledes faste pladser ved bordene i 
spisesalen. Her skiftes der dog pladser flere 
gange i løbet af et skoleår. Når lærerne 
iagttager, at der er begyndende relationer 
mellem bestemte elever, byttes der rundt, for 
at understøtte disse venskaber. Alt dette er 
med til at øge trivslen, samarbejdet og 
indlæringen. ”Uden trivsel - ingen indlæring”, 
lød der et motto i folkeskoleregi for en del år 
siden.  

 

 

Forstander Henrik Karup viser rundt i skolens 
fine faciliteter. Her ses det store køkken, hvor 
der laves mad til alle skolens elever.  

Med timelærere er der ansat 14 lærere. Hertil 
kommer administrationspersonale og 
pedeller. Der er en normering på 3,2 elever pr 
lærer, hvilket er usædvanligt flot. Hvert år 
inviterer skolen til forældredag, hvor der i 
fællesskab laves praktisk arbejde. Det er så 
vellykkede arrangementer, at flere forældre 
forespørger, om der ikke kan arrangeres flere 
forældredage pr år.  

Fordelingen på køn, værelser og 
faciliteter. 

• Kønsfordelingen er næsten 50% af 
hvert køn.  

• Skolen har 35 enkeltværelser og 5 
dobbeltværelser. Enkeltværelserne er 
af pæn størrelse.  

• Der er fine og tidsvarende faglokaler.  

Alt i alt er det en fornøjelse at blive vist rundt 
på skolen og se, hvor fine forhold nutidens 
unge har på en skole som Sydfyns Fri 
Fagskole.   



18 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.

Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 
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Skårup Skole har været en del i medierne med projektet ”Håndværk dig til læsning” Her fra DR: 

Børn læser mindre: Nu skal Freya, Niels og 
Julians hænder løse problemet  
Fynsk folkeskole forsøger de næste to år at vække elevernes læselyst gennem håndværk. 

Julian og Freya er trukket i malertøjet. Niels har bundet et forklæde om livet og taget en kokkehue på. 

De er alle tre 12 år og går på Skårup Skole på Sydfyn. Normalt går de i 6. klasse ligesom alle andre 
på deres alder, men i to uger er de en del af Svendborg Erhvervsskole. Her skal de blive dygtigere 
til at bruge deres hænder - og finde glæden ved at læse. Den seneste læsevane-undersøgelse viser, at 
børn i 4.-6. klasse læser mindre. Og en ny international undersøgelse fastslår, at børn også er blevet 
dårligere læsere.                                                                                                                                 
Den udvikling vil de stoppe på Skårup Skole med projektet "At håndværke sig til læselyst". Skal 
man lykkes med at vække børnenes læselyst, skal man nemlig starte et andet sted end bøgerne, 
mener projektleder Merete Skjødt Jørgensen, Skårup Skole.                                                                                        
- Vi har mange elever, som godt kan lide de praktiske fag, og som har en anden tilgang til det. Så vi 
vil prøve at se, om man kan lave koblingen mellem at bruge sine hænder og at læse, siger hun. 

Også blandt eleverne i 6. klasse på Skårup Skole er læsning sjældent førstevalget.                             
- Hvad tænker I, hvis jeg siger bøger?          - Det er noget, man kan gøre, hvis man keder sig, og 
der ikke er noget fedt på internettet, og man ikke har lyst til at lege, forklarer Julian Anders.             
- Det er noget, man kan leve sig ind og dele med andre. Noget man mest gør derhjemme. Og som 
ofte er en "skal-ting", siger Freya Bay, som læser 30 minutter i fritiden om dagen.                             
- Men kan det her få dig til at læse mere?      - Det kan være, det kommer, men lige nu har jeg 
samme lyst, som jeg plejer, forklarer Niels Madsen. 

- Det tror jeg godt, specielt bøger om faget muring, siger Julian Anders, som har fået lyst til at læse 
mere om murerfaget:                                                                                                                              
- Tit fordyber jeg mig i bøger eller videoer. Jeg begyndte på 100-200 sider om muring, og pludselig 
havde jeg læst bogen færdig, fordi jeg slet ikke tænkte over tiden, forklarer han. (DR-Fyn) red. Jan Viuf 

(Foto: Thea Bjørn) 
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Henning	Stærk	tog	Skårup	med	Storm!	
Skribent:	Torben	Hansen	

	

Før	koncerten:	
	
Den	8/11	var	dagen,	hvor	Henning	Stærk	med	
band	skulle	spille	i	Skårup,	og	det	var	en	dag,	
som	vi	i	Skårup	Musikforsyning	havde	set	frem	
til	i	lang	tid.																																																																																								
Vi	havde	kunne	følge	billetsalget	over	de	sidste	
3	måneder,	og	vi	kunne	se,	at	billetsalget	hele	
tiden	bevægede	sig	i	den	rigtige	retning,	og	ca.	
2	uger	før	koncerten	kunne	melde	udsolgt.	
	 	 	 	 																																								
	

	
Musikforsyningen	og	Mad	-	og	
opsætningsholdet	havde	haft	div.											
planlægningsmøder	for	at	være	klar	til	at	 	
levere	et	super	arrangement.		
Der	skulle		bages	og	laves	div.	til	tapas		til	185	
mennesker,	og	dækkes	op	med	borde	og	stole		i	
hallen	og	foyeren,	så	gæsterne	kunne	spise	der,	
og	derudover	skulle	der	sættes	stole	op	til	
selve	koncerten	i	cafeen.			 	
	

Foto: Henning Philbert
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Om	koncerten:	

	

	
Kl.	20.00	gik	en	yderst	veloplagt	Henning	
Stærk	på	scenen	sammen	med	sit	band,	og	i	
salen	ventede	et	spændt	publikum	–	spændt	
fordi,	at	Henning	Stærk	aldrig	før	havde	været	i	
Skårup.		Spørgsmålene	stod	for	mange	i	kø:	
Han	er	jo	blevet	ældre,	kan	han	stadig	få	
stemningen	op,	holder	stemmen,	er	han	blevet	
for	gammel,	skulle	han		
	
	

	
være	stoppet?	og	alle	de	spørgsmål,	som	man	
uvilkårligt	stiller	sig	selv,	når	en	folkekær	
musikker	bliver	ældre.		
En	fra	publikum	spurgte	ham	om	hans	alder,	og	
det	ville	han	dog	ikke	svare	på,	og	det	selv	om	
turneen	var	annonceret	som	hans	70	års	
turne	”	The	never	ending	Tour,”	så	det	kunne	
da	ikke	være	nogen	hemmelighed.	
	
	

	
Da	jeg	nåede	frem	blev	jeg	meget	imponeret	og	
glad	over	at	se,	hvor	godt	det	hele	var	
organiseret,	og	hvor	tjekket	og	flot	det	hele	så	
ud!		
Henning	Stærk	og	bandet	var	ankommet	om	
eftermiddagen	og	havde	stillet	op	til	koncerten.																																																																						
Erik,	som	er	den	i	Skårup	Musikforsyning,	der	
rigger	instrumenterne	til	sammen	med	
musikkerne	og	lydmanden	fortalte,	at	det	
havde	været	en	lang	proces	før	Henning	Stærk	
havde	været	tilfreds	med	lyden,	og	at	han	
havde	været	meget	grundig.		

	
Denne	information	betød	bare,	at	jeg	glædede	
mig	endnu	mere	til	koncerten	ved	at	vide,	at	
der	virkelig	var	blevet	kredset	om		
lydprøverne.	
Fra	kl.	ca.	18	strømmede	det	til	med	gæster,	
der	havde	valgt	at	bruge	deres	fredag	i	Skårup	
Kulturhus,	samen	med	Henning	Stærk.	De	
kunne	jo	også	havde	valgt	at	se	”Vild	med	
Dans”	hjemme	i	stuerne.	
Kl.	18.30	kun	alle	hente	sin	Tapasplatte,	og	ikke	
nok	med,	at	det	tog	sig	godt	ud,	så		var	det	også	
sandt	festfyrværkeri	af	smagsoplevelser!	
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I	det	første	sæt	havde	Henning	Stærk	og	
bandet	valgt	at	sidde	ned,	og	her	spillede	de	
mere	stille	numre.	Her	kan	du	se	sætlisten:	
	
Sæt	1.:	
Fire	 	 	 	 																													
Cheque	book	
Who´ll	stop	the	rain	
Come	on	into	my	Kitchen	
Cadillac	
Im	a	steady	rollin	Man	
This	Love	is	real		
Small	Town	saturday	Night	
	
Fra	første	sang	blev	det	knyttet	et	tæt	bånd	
mellem	Henning	Stærk	og	publikum,	som	
kvitterede	for	musikken	ved	at	klappe	med,	
synge	med,	pifte	og	i	det	hele	taget	vise,	at	de	
kunne	lide	det,	de	hørte,	så	og	oplevede.	
Henning	Stærk	tog	os	mellem	numrene	bla.	
med	ud	på	en	rejse	til	Nasvil	i	USA,	hvor	han	
havde	indspillet	nogle	af	sine	plader,	og	her	
havde	han	mødt	forskellige	prominente	
personer	som	f.eks.	Johny	Cash	mfl.	Og	han	
havde	her	fået	tilnavnet	Hanck	Strong.													
	 	
Personligt	er	det	så	lang	tid	siden,	at	jeg	sidst	
havde	hørt	Henning	Stærk,	at	jeg	havde	glemt,	
hvor	god	han	var	til	at	fortælle	historier,	og	det	
fungerer	super	godt	i	vores	intime	setup	i	
Skårup,	hvor	publikum	er	tæt	på	musikeren.	
	
Anden	sæt	stod	Henning	Stærk	og	bandet	op,	
	

	
og	her	fyrede	de	mere	op	under	kedlerne,	og	
Henning	Stærk	viste	sine	berømte	færdigheder	
i	at	svinge	med	mikrofonen	for	til	sidst	at	gribe	
den	i	luften.		
	
Sæt	2.:	
All	the	rest	
Knockin	on	heavens	Door	
Deep	in	the	Heart	of	Texas	
Sweetheart		
You	never	can	tell	
A	mess	of	blues		
Switchboard	Susan	
R	n´R	Shoes	
Nobody	
	
	
Ekstranumre:	
Old	time	Rocker	
Something	Else	
	
Om	bandet	bag	Henning	Stærk	kan	man	kun	
sige,	at	rytmesektionen	-	bassisten	Andreas	
Käehne	og	trommeslageren	Per	Mølgaard	
lavede	en	fantastisk	bund	i	musikken,	og	
guitarristen	Mikkel	Bøggild var	helt	fantastisk	
til	at	holde	sammen	på	det	hele	samt	til	lægge	
sine	fantastiske	soloer	og	guitarriffs	ind	i	
musikken!																																																																										
Som	jeg	henslængt	sagde	til	guitaristen	på	vej	
ud	af	døren:	”	hvor	er	ham	Henning	Stærk	da	
heldig,	at	han	har	et	så	godt	band	og	en	så	
fantastisk	guitarrist	som	dig!”	

	 	 	 	 	 	 		

	

En	fyldt	sal	med	185	håbefulde	publikummer,	som	viste	sig	at	være	det	mest	medklappende,	
medlevende	og	medsyngende	publikum	til	et	Mad	&	Musiks	historie	–	Kom	endelig	igen!	
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PÅ	billedet	herunder	ser	vi	Henning	Stærk	med	sit	legendariske	mikrofon	svingertrick.	

	

Tanker	efter	koncerten:	

-	Undertegnede	har	tit	sagt	i	sjov,	at	mens	
publikum	i	Ollerup	Forsamlingshus,	som	også	
laver	4	koncerter	om	året,	er	lidt	mere	
hippieagtige,	så	er	der	mere	cowboyland	over	
publikum	i	Skårup.	
Til	Henning	Stærk	koncerten	stod	det	lige	
pludselig	klart	for	mig,	at	Skårup	er	
cowboyland,	og	publikum	her	er	til	Country	
inspireret	musik,	og	det	fik	de	af	Henning	
Stærk	og	hans	band,	som	spillede	en	hvis	
legemsdel	ud	af	bukserne,	og	publikum	var	
vilde	med	det,	og	tak	til	publikum	for	det.														
Så	Skårup	er	til	Country!	 																																																	
-	I	mine	unge	dage	som	ny	i	Skårup	var	vi	flere,	
der	drømte	om	nogle	nye	og	større	fællesskaber	i	
Skårup.	Fællesskaber,	hvor	man	kunne	spise	
sammen,	høre	musik	sammen.																																
F.eks.	havde	jeg	tanker	om,	at	der	kunne	hyres	et	
større	navn	som	afslutning	på	de	tidligere	
musikfestivaller,	og	det	kunne	havde	været	en	
Henning	Stærk,	men	den	det	blev	aldrig	til		
	

noget.	Men	pludselig	står	det	klart,	at	30	år	efter	
er	det	jo	her,	at	vi	er,	hvor	kulturhuset	som	
ramme	og	aktive	folk	sammen	har	virkeliggjort	
den	gamle	drøm	om	fællesskab	i	Skårup.	
Så	derfor	alle	fra	Skårup	-	bak	op	om	det	aktive	
kulturliv	i	Skårup,	det	er	den	bedste	måde,	at	du	
kan	vise,	at	du	vil	det	samme	fællesskab,	som	vi	
drømte	om	for	30	år	siden.	
Men	nu	lykkedes	det	med	Henning	Stærk,	og	
Skårup	kvitterede	ved,	at	købe	billet,	møde	op,	
og	være	et	fantastisk	publikum,	og	vi	ser	frem	til	
at	møde	jer	alle	til	vores	næste	arrangement,	
som	vil	være	omtalt	et	andet	sted	i	bladet.	
	
-	Et	familiemedlem,		var	meget	imponeret	over	
hele	arrangementet,	og	over	alle	de	faste	
frivillige	kræfter,	der	stod	bag	Skårup	
Musikforsynings	arrangementer:																			
Skårup	Musikforsynings	5	medlemmer	
Jakob,	Zita,	Erik,	Frederik	og	Undertegnede	
står	for	det	at	booke	musik,	PR,	sætte	billetter		
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Herunder	ses	madgruppen	–	fra	venstre:	Merete,	Karen,	Ingrid,	Marianne,	Anne	Lene,	Hanne.	

	

De	praktiske	mænd,	som	sætter	stole	og	borde	op	-	fra	venstre:	Bo,	Leif,	Hans	og	Jørgen!	

	

Herunder	ses	barholdene:	til	venstre	=	Lars	og	Trine	og		til	højre	=	Jan	og	Tina		

	 	

	
til	salg,	sætte	plakater	op,	drøfte	opsætning	
med	banden	og	bookingselskabet,	sørge	for	
den	praktiske	opstilling	af	instrumenter,	holde	
møder	med	de	to	nedenstående	grupper	m.m.	
	

	
Derudover	er	der	en	fast	madlavningsgruppe,		
en	opsætningsgruppe	samt	2	bargrupper	
under	Skårup	Kultur	og	Idrætscenter,	som	står	
for	det!	–	og	stor	tak	til	jer!		
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Skårup Musikforsyning præsenterer L.A. Stringmasters  

til Mad & Musik fredag d. 30/1 – 2020 
Hvis du kunne lide Henning Stærk koncerten, vil du også være vild med L.A. Stringmasters! 

 
Skribent: Torben Hansen 

 
 

 

Billetter	kan	
købes	på	
billet.dk	
Årets	Julegave!!	
	
Pris:		
uden	mad:	150	
kr.	med	mad:		
225	kr.		
	
Baren	vil	være	
åben	
fra	kl.	18.00	
	
Vi	spiser	kl.	
18.30	
	
LA.	
Stringmasters	
spiller	op	til	
dans		kl.	20.00	

 
L.A.	Stringmasters	har	siden	1963	spillet	
den	fede,	livsglade	koncert-	og	dansevenlige	
rockmusik.	Stringmasters	var	sammen	med	navne	
som	Rocking	Ghosts,	Peter	Belli	og	Rock	Nalle	og	
Les	Amis	de	første	på	den	danske	rockscene.	
Stringmasters	spiller	nu	som	før	de	bedste	
rock’n’roll-hits	og	ballader	fra	50’erne,	60’erne	og	
70’erne	med	stærk	og	intens	vokal,	fede	soli	samt	
rå	og	energisk	backing.	Eller	som	det	hed	på	de	
tyske	plakater	i	60’erne:	”Die	Stringmasters:	
Brandheisser	Beat,	Toller	Rhythmus	und	Kerniger	
Gesang”.	
L.A.	Stringmaster	består	af	de	to	originale	
bandmedlemmer	Torben	Kjær	og	Jens	Slumstrup	
samt	en	af	Danmarks	bedste	orgelvirtuoser	Lars	
Holbech	Sørensen	og	bassisten	Søren	Møller.	
Vel	mødt	i	Kulturcafeen	i	Skårup	
	

	
Tilbageblik:	
I	1965	oplevede	jeg	for	første	gang	Stringmasters,	
som	de	hed	den	gang.	
De	var	på	det	tidspunkt	en	helt	ny	og	ung	lokal	
pigtrådsgruppe	i	det	sydlige	Odense,	hvor	jeg	
kommer	fra.	Jeg	var	kommet	i	5	klasse	og	var	lige	
blevet	kvalificeret	til	at	være	med	til	mit	første	
skolebal,	og	det	var	her,	at	Stringmasters	spillede.																					
Det	var	en	kæmpe	oplevelse	for	mig,	som	jeg	
aldrig	glemmer!		
Jeg	har	siden	hørt	dem	flere	gange,	og	sidste	gang	
i	januar	2019,	og	jeg	må	sige,	at	disse	yderst	
rutinerede	ældre	drenge	plus	2	yngre	-	spiller	helt	
fantastisk.	
Så	puds	danseskoene	og	tag	dine	venner	og	
naboer	med!	Og	til	jer	mænd,	der	hader	at	danse				
-	det	er	god	musik,	og	der	er	øl	i	hanerne!		

Tak	til	vores	sponsorer:	
• Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup	
• Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881	Skårup	
• Spånlundgård,	Nyborgvej	350,	5881	Skårup	
• Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,	5700	Svendborg	
• SkårupGrafisk,	Mølmarksvej	173,	5700	Svendborg	
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Tekst: Vibe / Fotos: Ullas egne og Vibe 

Den første separatudstilling med kunstgruppens medlemmer står Ulla Dencher for. Vi kan således glæ-
de os over Ullas store, smukke malerier i november og resten af december. Ulla har endnu engang ladet 
sig inspirere af Færøernes unikke, nordiske farvetoner og former. 
I samme periode har Getter sin fine keramik-juleudstilling i glasmontrerne ved indgangen. 

Ulla tager til Færøerne på en malerejse næsten hvert år. Hun har efterhånden opbygget sin helt egen 
praktiske måde at organisere sit malegrej på, så hun kan male sine malerier ”on location”. Med lærre-
derne rullet sammen og de andre remedier i en stor rygsæk drager Ulla uanset vejr og vind ud på fjel-
det og sidder hele dage og lader sig inspirere af den færøske naturs stemninger og skiftende udtryk.  

Det er de blå og kølige toner, som præger Ullas udstilling i SKI og som sædvanlig stemmer Ullas store 
malerier godt sammen med foyerens og trappegangens store rum og høje, lyse vægge.  

 

Tekst: Vibe / Fotos: Ullas egne og Vibe 

Den første separatudstilling med kunstgruppens medlemmer står Ulla Dencher for. Vi kan således glæ-
de os over Ullas store, smukke malerier i november og resten af december. Ulla har endnu engang ladet 
sig inspirere af Færøernes unikke, nordiske farvetoner og former. 
I samme periode har Getter sin fine keramik-juleudstilling i glasmontrerne ved indgangen. 

Ulla tager til Færøerne på en malerejse næsten hvert år. Hun har efterhånden opbygget sin helt egen 
praktiske måde at organisere sit malegrej på, så hun kan male sine malerier ”on location”. Med lærre-
derne rullet sammen og de andre remedier i en stor rygsæk drager Ulla uanset vejr og vind ud på fjel-
det og sidder hele dage og lader sig inspirere af den færøske naturs stemninger og skiftende udtryk.  

Det er de blå og kølige toner, som præger Ullas udstilling i SKI og som sædvanlig stemmer Ullas store 
malerier godt sammen med foyerens og trappegangens store rum og høje, lyse vægge.  



Udstillingen med Getters karakteriske små figurer i rødler og robust stentøj byder på nye ting og 
sager. Skabene bugner med nisser og engle, figurer til et helt krybbespil i dæmpede blå nuancer 
og meget, meget mere. Her er noget for enhver julesmag. Getter har åbent i værkstedet i jule-
måneden efter aftale. (Se nederste billede) 



KUNSTGRUPPEN SØGER LOKALE UDSTILLERE: 

Vi har 6 udstillingsperioder á 2 måneder i løbet af året.  
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille.  
Ideen med galleriet er netop at vise, hvilken mangfoldighed af kreative  

og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 

Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ”, i Brugsen og i de lokale aviser  
og vi hjælper gerne med opbygning af udstillingen og efterfølgende fernisering.  

Så kom ud af skabet og kontakt os! Vi glæder os til at høre fra dig. 

Kontakt Vibe: 41609211 eller Ulla 23230906.  

Mariann er autodidakt og maler fortrinsvis med akrylfarver. I den lille entre i huset i Østergade har Mariann ind-
rettet sit værksted. Her eksperimenterer hun med farver og former på store og små lærreder.  
Mariann får ofte sine ideer til malerierne om natten. Når de gode ideer kommer myldrende, kan hun næsten ikke 
vente med at få dem ned på lærredet om morgenen. Mariann arbejder som regel med ét bestemt tema over længe-
re tid og på flere billeder, indtil emnet er ud tømt. Når hun er i gang med en idé, er hun svær at trække væk fra sit 
lille atelier. Bagefter kan der gå flere måneder, inden en ny idé dukker op.  
Marianns nye malerier tager afsæt i klimaforandringerne samt en rejse til Nordkap. Derfor har Mariann ladet sig 
inspirere af de nordiske farver og landskaber, hvor klimaforandringernes sætter deres tydelige spor.  

På mange af de nye billeder ses nordlys og isbjørne. Isbjørnene, som er hårdt ramt af klimaforandringerne og nord-
lyset, som Mariann fik at se på sin rejse til Nordkap.  

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE
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Den frodige Have + det løse !                Tekst og Foto Jakob

Det er blevet vinter, og måske ligger julesneen allerede nu som et fint hvidt dække i haven. 

Her i skrivende stund, sidst i november, er det stadig forholdsvis lunt dog med nattefrost nu og 
da. Det betyder at de planter, der ikke tåler frost, nu er visnet hen.

Havearbejdet er på dette tidspunkt reduceret til et minimum, men det er en rigtig god idé, at rive 
de nedfaldne blade ud i bedene som jorddække, eller ned til kompostbunken. De nedbrydes af 
regnorme og mikroorganismer til bladmuld, som er et glimrende jordforbedringsmiddel. Bladene 
er også velegnet til frostbeskyttelse rundt om sarte stauder, og kan holdes på plads med 
grangrene.

Kør dem endelig ikke på genbrugspladsen i plastiksække, det er havens guld !!


Kartoflerne står i 
sække i skuret, 
rødbeder og selleri 
mm. ligger i kuler i 
drivhuset. 
Georginerne blev 
gravet op inden 
den første 
nattefrost, og i 
mange år har jeg 
også opbevaret 
dem i drivhuset, 
under 15 cm jord, 
med et godt 
resultat. Det er 
nemt, og de 
passer sig selv, 
indtil de skal op 
igen. Når spirerne 
er 10-15 cm lange 
i maj måned, er 
det ved at være tid 
til udplantning.


                          
Det er vigtigt, at køkkenhaven er udlagt med et jorddække vinteren over, men i øvrigt også om 
sommeren i vækstperioden. I staudebedene og under bærbuskene er det også en god idé at 
dække jorden til. Jorddækningen er en af principperne i økologisk dyrkning, og er effektivt til 
bekæmpelse af ukrudt, samtidig med at det holder på fugtigheden.


Materialet bliver langsomt nedbrudt, og 
giver dermed liv og næring til jorden. 
Her er regnormen en af de vigtigste 
medspiller, idet de omdanne organisk 
materiale til jord og samtidig udlufter 
jorden  -  og de bryder sig forresten  
ikke om sprøjtemidler og kunstgødning 


 -   men det ved vi jo godt allesammen. 


Hen over sommeren bruger jeg 
eksempelvis græsafklip, hø, halm og 
kompost til at dække jorden, men først 
når jorden er varm nok i maj måned.

I november, når de sidste grøntsager er 
taget op, bliver hele køkkenhaven udlagt 
med et lag delvist omsat hestegødning.      
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Den frodige Have + det løse !                Tekst og Foto Jakob

I alle de år jeg har dyrket køkkenhave, har jeg gravet eller fræset haven om foråret, men her i år 
prøvede jeg en anden metode; “ikke-gravnings metoden”

I april måned, da jorden var varm nok, og jorddækket var nedbrudt, såede jeg direkte i jorden 
uden yderligere forarbejdning. 

I princippet er det ligesom højbede; man går nemlig ikke i bedene, men laver et 120 cm bredt bed, 
så man kan nå ind fra begge sider fra stier mellem bedene.

Det betyder, at man spare arbejdet med fræsning og efterfølgende rivning af jorden om foråret, til 
gengæld skal der udlægges jorddækningsmateriale om efteråret. 


I vinterhalvåret står grønkål og palmekål i 
haven, og tåler nemt frosten. Den bliver 
nærmest bedre af en omgang frost, og det 
betyder jo, at man har frisk kål til salaten 
vinteren igennem.

Fintsnittet masseret kål med filippa æbler og 
sød sennepsdressing, så er der salat.


Jordskokkerne klarer sig også fint i jorden om 
vinteren, og kan graves op efter behov, når 
der ikke er frost i jorden.

De renses bedst med en stiv grøntssags 
børste, når de er nyopgravet, ellers må man i 
gang med skrællekniven.




Og her er så opskriften på en eksotisk 
jordskokkesuppe der, der får enhver 
grøntssagsskeptiker til at ændre mening !!


800 g jordskokker, 2 løg, 2 æbler, karry, 2 
hvidløg, chili, lidt citronsaft / vineddike, 

1L grøntsagsboullion, revet ingefær, 1 ds. 
kokusmælk, salt og peber og drys med 
saltede ristede græskarkerner, samt nybagte 
bolle med ost… så kører det !

Skokkerne brunes i en gryde sammen med 
krydderierne, æbler og løg. Tilsæt bouillon, 
koges i 20 min., blendes og smages til med 
kokusmælk, citron, salt og peber.


Julen nærmer sig, og i julen er det også det tidspunkt, hvor der er mest madspild i løbet af året. 
Så hvis man vil gøre en lille ting for klimaet her i julen, så køb ikke mere ind, end der kan spises.

Hvis det har interesse, kan man også finde gode råd på nettet, eksempelvis har Samvirke lavet én 
der hedder: “10 tips til en klimavenlig jul”.

Og så til en god nyhed. Borgerforslaget om stop for salg af Roundup og andre sprøjtegifte mod 
insekter og ukrudt til private, har rundet 50.000 underskrifter. Det betyder, at det nu skal 
fremsættes som beslutningsforslag, behandles og stemt om i Folketinget.

Det er et skridt i den rigtige retning mod et totalt stop for sprøjtegifte, også erhvervsmæssigt, så vi 
i fremtiden kan sikre rent drikkevand.


Mht. vores eget drikkevand i Skårup, er der som de fleste måske ved, fundet et forhøjet indhold af 
DMS, et stof brugt mod svampesygdomme i frugt-og bær produktion. Jeg har kontaktet Skårup 
Vandværk for at høre, hvordan det går med de nye målinger, men har ikke fået svar endnu; 

vender tilbage med emnet i næste nummer af Folk og Fæ.


Den frodige Have ønsker alle en rigtig god jul.




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.

Sognepræst

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·   Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist

Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger

Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende

Hverdage: kl. 08.00 – 15.00
Søndage:  kl. 09.00 – 12.00

Fotograf: Erik Egeskov

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JANUAR - FEBRUAR 2020
   

VI – DE GLADE PRÆSTER
Tekst:en er skrevet Anders Kjærsig sammen med Poul Joakim Stender  
Vi lever i diagnosticerings Danmark. Alt skal diagnosticeres. Den mindste lille undvigelse og så skal man have en sygdom. 
Måske to eller tre. Havde der været den samme diagnosticering, da vi var børn, var vi aldrig blevet præster. Vi var sendt 
på kostskole, havde fået specialundervisning i stort set alle fag, og var endt på revalidering med en førtidspension. 
Men heldigvis fandtes det ikke, da vi gik i skole. Dengang fik man en skideballe på inspektørens kontor, hvis man 
blot stjal et par blommer fra skolens træ. Der blev råbt så højt i Gedser, at man blev døv i Skagen. I dag udleveres 
der frugt, og man opfordrer børn til at skifte pizza ud med æbler, og så ellers diagnosticerer dem. Hvordan skal de 
stakkels børn dog lære at lave blot et enkelt seriøst æbleskud? Vi er bekymret.
Dengang Polle kastede sig igennem en af de store ruder ud mod gårdspladsen, fordi vi legede ”salt”, og faldt pladask 
ind i formningslokalet og ødelagde både glas og lokale. Dengang fik han en ordentlig opsang med ordene: ”Du skal 
ikke ødelægge vores skole, din bumsbetændte dumme knægt”. I dag ville både pedel og inspektør blive fyret på glat 
papir. Polle ville få en erstatning og automatisk psykologisk bistand for posttraumatisk stress. Og der ville komme 
tremmer og skodder for vinduerne for at undgå yderligere uheld. Legepladsen ville blive lukket, og formningslokalet 
renset af Køge-Kemi. 
Dengang var der ingen samtale med vores forældre og heldigvis. Vi legede selv uden pædagoger. Der var ingen, som 
hjalp os i gang. Vi cyklede i skole, forældrene kørte ikke. Vi skulle selv finde på legene, ja selv legetøjet kreerede vi. 
Intet sikkerhedslegetøj, men heller ingen diagnose. 

Skarup
Kirke    Sogn

oo

Januar
Søndag d.   5. jan. Helligtrekongers søndag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   7. jan. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 12. jan. 1. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 14. jan Foredrag i Kirkeladen 
Emnet er : Forholdet mellem kalenderår og kirkeår.

kl. 19.00-20.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 19. jan. 2. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 22. jan. Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 26. jan. 3. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Februar
Søndag d.   2. feb. Sidste søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   4. feb. Syng sammen i Kirkeladen kl. 9.00-20.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   9. feb. Søndag Septuagesima kl. 9.00 Rebekka Aagaard-Poulsen

Tirsdag d. 11. feb. Foredrag i Kirkeladen 
Emnet er : Gudstjenestens struktur og opbygning. kl. 19.00-20.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 16. feb. Søndag Seksagesima kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 19. feb. Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 23. feb. Fastelavns søndag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 29. feb. Gospelworkshop i Kirken 
med efterfølgende koncert kl. 17.00–18.00. 

kl. 10.00-16.00

Marts
Søndag d.   1. mar. 1. søndag i fasten kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   3. mar. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   8. mar. 2. søndag i fasten  kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
JANUAR, FEBRUAR OG 
PRIMO MARTS 2020
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    Forleden var der 
en nyhed om, at 
forældre var begyndt 
at tage deres børn 
ud af pasningsinstitu-
tioner af økonomiske 
årsager. En SFO-leder 
udtalte bekymret, at 
han var bange for, 
hvordan det skulle gå 
de børn, der nu blev 
nødt til at være hjem-
me hos en arbejdsløs 
mor eller far. Flere 
gange i interviewet 
udtalte han, at de 
stakkels SFO-løse 
børn ville komme til 
at kede sig. 

Vi understreger, at børn stadigvæk godt kan finde ud af at 
more sig uden voksne. Og skulle børnene komme til at 
kede sig, kan man kun sige en ting: Halleluja! Der er intet 
bedre for børn end engang i mellem at få chancen for 
at kede sig. Det er netop i det sekund, når de ikke bliver 
underholdt, aktiveret og sat i gang, de måske undfanger 
ideerne og begynder at overveje at blive præst.
Dengang drømte vi om at få et arbejde, som havde den 
samme blanding af kreativitet og selvstændighed. Uden 
supervision og evaluering. Og det fik vi. Vi blev begge 
præster, og er dybt forelsket i vores job. Job er måske så 
meget sagt, for det går man på, og vi går ingen steder. Vi 
arbejder hjemme, og gør det alle drømmer om i dag. Et 
fleksibelt arbejde uden faste arbejdstider og med ro til at 
udføre de opgaver, som kommer. Hvor er det herligt at 
være præst! Lyt blot:
- At arbejde med tekster, der er urgamle, og som er for-
udsætning for al senere litteratur. Tænk sig at have sådan 
et arbejde. Få lov til at læse tekster, der åbner virkelig-
heden uden at diagnosticere den, som ikke er manualer, 
men dramaer, med alle de menneskelige sindsstemninger 
som tænkes kan. Her horer man af et helt hjerte, drikker 
sig fuld i vin og taler i tunger, så det er en fryd. 
- At få lov til at iscenesætte et kosmisk drama i et rum, 
som ikke findes smukkere noget sted i det danske 
landskab. Kirken er ikke blot et gammelt hus, det er en 
historie og fortælling om indretning, sorg og glæde. Og 
vi må i denne sammenhæng tænke på fabriksarbejderne 
i de larmende haller, kirurgerne der må stå i stanken af 
blod og opsprættede tarme, pædagogerne der oplever 
et støjniveau, som vi præster ikke engang kan opleve, hvis 
vi skruer helt op for vort stereoanlæg. Vi er privilegeret 
med verdens smukkeste arbejdsplads. 
Men hvor lang tid får vi lov til at beholde den? Bliver det 
farligt for os at stå i dampene fra stearinlys? Udgør det 
en risiko at befinde sig på en høj prædikestol, som vi kan 
falde ned fra? Kan det skade os psykisk, at vi er placeret 
sådan i kirkerummet, at alle ser på os, når vi arbejder? 
Arbejdstilsynet forbød for nyligt et menighedsråd at føre 

rebene fra klokkerne ned i kirken, så graveren kunne 
stå og ringe ved siden af orglet. Begrundelsen: Det var 
psykisk dårligt arbejdsmiljø for graveren, at folk kunne 
betragte hende, mens hun ringede. 
- At synge salmer, som er noget af det bedste, der er 
skrevet: ”Dejlig er jorden” – ja gu er den så. ”Op al den 
ting som Gud har gjort” – det kan ikke siges bedre. Når 
håndværkerne før i tiden blev bestilt til at arbejde i ens 
hjem, sang og fløjtede de. Det var før MUS-samtaler-
nes tid. I dag holder man MUS, og der skal overholdes 
tusindvis af regler, for at man ikke skal komme galt af sted. 
Men håndværkerne er holdt op med at synge og fløjte. 
De møder op med en ghettoblaster, der kan overdøve 
angsten for livet og døden. Aldrig har vi hørt så meget 
musik, som vi gør nu, og aldrig har vi sunget så lidt. Hvor 
mange mennesker synger i dag på deres arbejde? Det 
virker som om, vi præster er lykkelige for vores kald. Vi 
synger hver eneste gang, vi er på arbejde. 
- At tale med mennesker om det, der ligger dem på 
sinde. Tænk at være ansat til ikke at have travlt. Det er et 
smukt samfund, der tager sig råd til at have folk gående, 
som altid skal have tid nok til at tale med mennesker om 
stort og småt. Hvilken ære er det ikke at have et arbejde, 
hvor mennesker møder op hos os og betror sig til os, 
fordi de ved, at vi præster er de eneste, der i dag kan 
holde på en hemmelighed. 
- At bo i en præstegård, som har huset præster gen-
nem flere hundrede år. Hvor fedt. Og så vide, at man 
aldrig bliver helt alene, da der altid er en ældre dame, 
som kommer forbi med lidt hjemmebag. Hvor sker det? 
Andre steder køber man en bakke kedelige flødeboller 
fra Irma, og deler dem på kontoret. Skulle man en dag få 
den tanke, at der måske findes et bedre arbejde i verden 
end at være præst, behøver man blot at gå ud til sit køk-
kenvindue og se på de mennesker, der står i silende regn 
og venter på de offentlige transportmidler. De skal sidde 
i bus og tog en time eller mere for at komme frem til de-
res arbejde. Vi præster, hvis vi går langsomt, har mellem 5 
og 12 sekunder på arbejde. Og vi kan tage turen i nattøj, 
hvis vi ønsker det. Og mens vi arbejder med en prædiken 
eller forbereder en begravelse, kan vi sætte suppe over i 
køkkenet og stille og roligt gå ud og skumme suppen; og 
vi kan placere et brød i ovnen og fylde vor arbejdsplads 
med duft af gode, langsomme måltider.
- At have kollegaer som ikke slider lårene af en og 
kommer rendende i utide og kræver, at man skal arbejde 
sammen i teams. Teams har fanden skabt. Udviklingen i 
Sverige og i andre lande går mere og mere i retning af, 
at præsterne arbejder som teams. En får en mobiltelefon 
og er den vagthavende præst, en anden tager sig af de 
gamle, en tredje af integrationen, en fjerde af børnene. 
Man bliver servicemedarbejder for et udvalgt segment.
Men intet er så fantastisk som at få lov til at være præst 
for alle mennesker, alle aldersgrupper. Og skulle man som 
den evigt vagthavende præst en sjælden gang blive ringet 
op sent om aftenen midt i en amerikansk actionfilm med 
en halvtømt rødvinsflaske foran sig, hvad så? De fleste 
amerikanske actionfilm bliver genudsendt. 

- At kunne bestemme over sin egen efteruddannelse, 
være fritidsjournalist, forske, skrive bøger, holde fore-
drag – alt dette i samme stilling. Det er genialt. Det er 
som om, vi i dag kun tror på en efteruddannelse, der er 
organiseret. Der findes masser af gode tilbud, og det er 
altid en glæde at møde sine kolleger i Løgumkloster, hvor 
det smukke navn Præstehøjskolen, desværre er skiftet ud 
med Teologisk Pædagogisk Center. Men for pokker! At få 
lov til at læse bøger i en smuk præstegårdshave, der som 
regel bliver holdt af en graver, er den mest vidunderlige 
form for efteruddannelse, der findes. 
Til gengæld har vi intet at bruge MUS og GRUS og APV 
til. Skal man gå med sikkerhedsstøvler for at udlevere 
en oblat? Nej vel. Skal man have medarbejderudviklings-
samtaler, som ikke udvikler noget som helst? Og skal vi 
passes og plejes af provster, der tror, at vi ikke kan finde 
ud af noget, hvis der ikke hele tiden bliver spurgt til, 
hvordan vi føler, at vi har det? Vi er voksne mennesker, og 
kan godt selv administrere vores kald uden unødvendig 
indblanding. Det skal vi blive ved med.  

SKÅRUP KIRKE HAR FÅET NY  
GRAVER OG GRAVERMEDHJÆLPER

Mange, der jævnligt kommer på Skårup Kirkgård og i 
Skårup Kirke, vil helt sikkert have bemærket, at der er 
kommet to nye medarbejdere. Den 1. oktober havde 
anlægsgartner og graver Anders Drejfeldt Thomsen og 
gartnermedhjælper Petra Hrønn Gardarsdottir deres før-
ste arbejdsdag som gravere på Skårup kirkegård. Der var 
ikke gået mange dage, før enhver, der kom forbi kirkegår-
dens område, bemærkede, at der skete noget nyt. Begge 
medarbejdere var hurtigt gået i gang med at danne sig et 
overblik over kirkegårdens gravsteder og lægge en plan 
for, hvad der først skulle tages fat på. Her i november er 
de i fuld gang med at lægge gran på gravene. Menigheds-
rådets medlemmer har været på visit og budt dem begge 
velkommen, og her fortæller Anders og Petra begge lidt 
om dem selv. 
Anders Drejfeldt Thomsen fortæller :
Jeg hedder Anders. Jeg er 35 år gammel. Gift med Maria 
og har 3 børn. Melanie på 13, Freya, som er 5, og som 
rosinen i pølseenden har vi Frederik på 2 år. Vi bor i Espe 
på Midtfyn. Jeg har de sidste 15 år været vidt omkring, 
når talen falder på arbejde. Først en læretid på Egeskov 
Slot, siden arbejdet hos Anlægsgartnerfirmaet 3A. Også 
på kirkegårde i Ollerup på Sydfyn og Rørup på Nordfyn. 

Dernæst en kort sæsonan-
sættelse i Faaborg Midtfyn 
Kommunes vedligehol-
delsesafdeling. Torneløkke 
på Tåsinge har også haft 
glæde af min arbejdskraft 
af to omgange. Jeg har 
også været ansat på det 
store nye golfanlæg 
Great Northern i Kerte-
minde. Blot for at nævne 
noget af det. Nu ser jeg frem til forhåbentlig mange års 
arbejde i Skårup.  Vi ses på kirkegården eller i kirken. 
Hilsen Anders D. Thomsen, graver og kirketjener ved Skårup Kirke. 

Petra Hrønn Gardarsdottir kommer oprindelig fra Island. 
Petra er for et år siden, blevet 
gårdejer i Vester Skerninge, 
hvor hun bor sammen med 
sine to børn. Petra er uddan-
net som lærer på Ollerup 
Frie Lærerskole og er også 
kunstterapeut. Petra søgte 
stillingen som gartnermed-
hjælper og kirketjener ved 
Skårup Kirke, fordi arbejdet 
ville give hende mulighed for 
at arbejde ude i naturen og 

arbejde med det æstetiske udtryk. Petra har, fortæller hun, 
fået et godt indtryk af området og giver udtryk for, at både 
Anders og hun er blevet rigtig godt modtaget af alle, de 
har været i kontakt med i forbindelse med deres arbejde. 

SKÅRUP MENIGHEDSRÅD HAR ANSAT ANDERS KJÆRSIG 
SOM NY PRÆST I SKÅRUP SOGN PR 1. NOVEMBER 2019.
Den 1. november tiltrådte Anders Kjærsig som Skårup 
sogns nye præst. Kirkegængere, plejepersonale, konfir-
mander og alle andre, der har haft præstelig kontakt 
i Skårup i perioden fra den 1. september til nu har 
allerede været i kontakt med Anders Kjærsig, idet han 
har været ansat som fast vikar i perioden 1. september 
til 31. oktober. Ved gudstjenesten den 10. november kl. 
10 blev Anders Kjærsig indsat som præst af provst Bente 
Holdgaard. Efterfølgende blev der afholdt en velkomstre-
ception i Kirkeladen.

SIDEN SIDSTE KIRKEBLAD UDKOM HAR DER 
VÆRET AFHOLDT „CROONERKONCERT“

udført af pianist og organist Rasmus Grønborg og 
musiker Mads Toghøj. 55 forventningsfulde tilhørere 
var onsdag den 30. november mødt frem for at høre de 
smægtende og insisterende toner. Mads Toghøjs smukke 
sang blev flot akkompagneret af Rasmus Grønborgs 
jazzede pianoakkompagnement. Tiden blev stillet tilbage 
til 50-erne og 60-erne, og tilhørerne havde vanskeligt 
ved at undlade at synge med på de kendte sange fra 
dengang, de selv dansede til og sang med på datidens 
populære sange.                                             
                                                                                      
Torsdag den 7. november var der et spændende 
foredrag med sognepræst og forfatter Lone Vesterdal. 
Overskriften på foredraget var taget fra en af hendes 
bøger : ”Robust – om tro, magtesløshed og myndighed”. 
Lone Vesterdal gav eksempler på, hvordan nutidens 
mennesker med hjælp fra sundhedsvæsenet, ved egen 
viljestyrke eller gennem troen på noget åndeligt, der lig-
ger ud over dét, mennesket selv magter, kan overvinde 
modgang og sorg og få nyt håb i en tilværelse, hvor der 
hele tiden forlanges, at et menneske skal være fleksibelt 
og omstillingsparat, og hvor modgang og magtesløshed 
er livsvilkår, man ikke kan komme uden om. Det var 
et interessant foredrag, der gav stof til eftertanke. Søg 
selv på nettet og bliv overrasket over, hvor meget der 
dukker op, når man googler ordet: robusthed. 

KIRKEÅRETS OG GUDSTJENESTENS OPBYGNING
De danske biskopper har det sidste år arbejdet med en 
mulig forandring af gudstjenesten. Der har været nedsat 
en arbejdsgruppe, der er kommet med et forslag. Det 
skal diskuteres her i foråret, hvor alle kan give deres 
besyv med. 
Derfor afholdes der to foredrag om emnet i Skårup Kirke-
lade. Det første er tirsdag d. 14. januar kl. 19.00, og handler 
om forholdet mellem kalenderår og kirkeår. Hvordan de 
to ting griber ind i hinanden og er med til at berige hinan-
den. Det andet foredrag er tirsdag d. 11. februar kl. 19.00, 
og handler om gudstjenestens opbygning – hvordan den 
er sat sammen, og hvordan den skal forstås.
Alle er velkommen.   
Foredragene afholdes af Anders Kjærsig.

GOSPELWORKSHOP MED NINA LUNA  
DEN 29. FEBRUAR 2020
Sidste weekend i februar er der gospelworkshop i Skårup 
Kirke for alle interesserede, med den super dygtige og 
karismatiske Nina Luna. 
Nina Luna er leder af flere store gospelkor i København 
og meget anerkendt som både korleder og solist i utallige 
sammenhænge. Hun har stor erfaring med gospel, og har 
rørt mange hjerter med sit talent, engagement og ind-
levelse. En tidligere workshopdeltager skriver : Der findes 
to slags mennesker; dem der elsker Nina Luna og dem 
der ikke har mødt hende endnu. 
Det kræver ingen sangererfaring at være med. Gospel er 
en meget inkluderende musikgenre. Det handler ikke om 
at være bedst, men om udtryk, indlevelse og energi. Slip 
glæden løs og vær med til dette enestående arrangement!
Workshoppen, der er arrangeret af Gospelkoret Arise, 
er fra kl. 10.00 til 16.00. Efter en pause holder vi koncert 
kl.17.00 - 18.00. Korets pianist og kirkens organist, Ras-
mus Grønborg, spiller med hele dagen, og til koncerten 
får vi et par virtuose og yderst rutinerede gospelmusi-
kere med også. Man skal selv medbringe frokost, kaffe/te. 
Pris for medvirken: 150 kr.
Entre til koncerten: 30 kr. betales i døren. Gratis for 
medvirkende selvfølgelig. Tilmelding til workshoppen via 
billet.dk. Tilmelding åbner primo december - hold dig evt. 
orienteret på kirkens hjemmeside.
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    Forleden var der 
en nyhed om, at 
forældre var begyndt 
at tage deres børn 
ud af pasningsinstitu-
tioner af økonomiske 
årsager. En SFO-leder 
udtalte bekymret, at 
han var bange for, 
hvordan det skulle gå 
de børn, der nu blev 
nødt til at være hjem-
me hos en arbejdsløs 
mor eller far. Flere 
gange i interviewet 
udtalte han, at de 
stakkels SFO-løse 
børn ville komme til 
at kede sig. 

Vi understreger, at børn stadigvæk godt kan finde ud af at 
more sig uden voksne. Og skulle børnene komme til at 
kede sig, kan man kun sige en ting: Halleluja! Der er intet 
bedre for børn end engang i mellem at få chancen for 
at kede sig. Det er netop i det sekund, når de ikke bliver 
underholdt, aktiveret og sat i gang, de måske undfanger 
ideerne og begynder at overveje at blive præst.
Dengang drømte vi om at få et arbejde, som havde den 
samme blanding af kreativitet og selvstændighed. Uden 
supervision og evaluering. Og det fik vi. Vi blev begge 
præster, og er dybt forelsket i vores job. Job er måske så 
meget sagt, for det går man på, og vi går ingen steder. Vi 
arbejder hjemme, og gør det alle drømmer om i dag. Et 
fleksibelt arbejde uden faste arbejdstider og med ro til at 
udføre de opgaver, som kommer. Hvor er det herligt at 
være præst! Lyt blot:
- At arbejde med tekster, der er urgamle, og som er for-
udsætning for al senere litteratur. Tænk sig at have sådan 
et arbejde. Få lov til at læse tekster, der åbner virkelig-
heden uden at diagnosticere den, som ikke er manualer, 
men dramaer, med alle de menneskelige sindsstemninger 
som tænkes kan. Her horer man af et helt hjerte, drikker 
sig fuld i vin og taler i tunger, så det er en fryd. 
- At få lov til at iscenesætte et kosmisk drama i et rum, 
som ikke findes smukkere noget sted i det danske 
landskab. Kirken er ikke blot et gammelt hus, det er en 
historie og fortælling om indretning, sorg og glæde. Og 
vi må i denne sammenhæng tænke på fabriksarbejderne 
i de larmende haller, kirurgerne der må stå i stanken af 
blod og opsprættede tarme, pædagogerne der oplever 
et støjniveau, som vi præster ikke engang kan opleve, hvis 
vi skruer helt op for vort stereoanlæg. Vi er privilegeret 
med verdens smukkeste arbejdsplads. 
Men hvor lang tid får vi lov til at beholde den? Bliver det 
farligt for os at stå i dampene fra stearinlys? Udgør det 
en risiko at befinde sig på en høj prædikestol, som vi kan 
falde ned fra? Kan det skade os psykisk, at vi er placeret 
sådan i kirkerummet, at alle ser på os, når vi arbejder? 
Arbejdstilsynet forbød for nyligt et menighedsråd at føre 

rebene fra klokkerne ned i kirken, så graveren kunne 
stå og ringe ved siden af orglet. Begrundelsen: Det var 
psykisk dårligt arbejdsmiljø for graveren, at folk kunne 
betragte hende, mens hun ringede. 
- At synge salmer, som er noget af det bedste, der er 
skrevet: ”Dejlig er jorden” – ja gu er den så. ”Op al den 
ting som Gud har gjort” – det kan ikke siges bedre. Når 
håndværkerne før i tiden blev bestilt til at arbejde i ens 
hjem, sang og fløjtede de. Det var før MUS-samtaler-
nes tid. I dag holder man MUS, og der skal overholdes 
tusindvis af regler, for at man ikke skal komme galt af sted. 
Men håndværkerne er holdt op med at synge og fløjte. 
De møder op med en ghettoblaster, der kan overdøve 
angsten for livet og døden. Aldrig har vi hørt så meget 
musik, som vi gør nu, og aldrig har vi sunget så lidt. Hvor 
mange mennesker synger i dag på deres arbejde? Det 
virker som om, vi præster er lykkelige for vores kald. Vi 
synger hver eneste gang, vi er på arbejde. 
- At tale med mennesker om det, der ligger dem på 
sinde. Tænk at være ansat til ikke at have travlt. Det er et 
smukt samfund, der tager sig råd til at have folk gående, 
som altid skal have tid nok til at tale med mennesker om 
stort og småt. Hvilken ære er det ikke at have et arbejde, 
hvor mennesker møder op hos os og betror sig til os, 
fordi de ved, at vi præster er de eneste, der i dag kan 
holde på en hemmelighed. 
- At bo i en præstegård, som har huset præster gen-
nem flere hundrede år. Hvor fedt. Og så vide, at man 
aldrig bliver helt alene, da der altid er en ældre dame, 
som kommer forbi med lidt hjemmebag. Hvor sker det? 
Andre steder køber man en bakke kedelige flødeboller 
fra Irma, og deler dem på kontoret. Skulle man en dag få 
den tanke, at der måske findes et bedre arbejde i verden 
end at være præst, behøver man blot at gå ud til sit køk-
kenvindue og se på de mennesker, der står i silende regn 
og venter på de offentlige transportmidler. De skal sidde 
i bus og tog en time eller mere for at komme frem til de-
res arbejde. Vi præster, hvis vi går langsomt, har mellem 5 
og 12 sekunder på arbejde. Og vi kan tage turen i nattøj, 
hvis vi ønsker det. Og mens vi arbejder med en prædiken 
eller forbereder en begravelse, kan vi sætte suppe over i 
køkkenet og stille og roligt gå ud og skumme suppen; og 
vi kan placere et brød i ovnen og fylde vor arbejdsplads 
med duft af gode, langsomme måltider.
- At have kollegaer som ikke slider lårene af en og 
kommer rendende i utide og kræver, at man skal arbejde 
sammen i teams. Teams har fanden skabt. Udviklingen i 
Sverige og i andre lande går mere og mere i retning af, 
at præsterne arbejder som teams. En får en mobiltelefon 
og er den vagthavende præst, en anden tager sig af de 
gamle, en tredje af integrationen, en fjerde af børnene. 
Man bliver servicemedarbejder for et udvalgt segment.
Men intet er så fantastisk som at få lov til at være præst 
for alle mennesker, alle aldersgrupper. Og skulle man som 
den evigt vagthavende præst en sjælden gang blive ringet 
op sent om aftenen midt i en amerikansk actionfilm med 
en halvtømt rødvinsflaske foran sig, hvad så? De fleste 
amerikanske actionfilm bliver genudsendt. 

- At kunne bestemme over sin egen efteruddannelse, 
være fritidsjournalist, forske, skrive bøger, holde fore-
drag – alt dette i samme stilling. Det er genialt. Det er 
som om, vi i dag kun tror på en efteruddannelse, der er 
organiseret. Der findes masser af gode tilbud, og det er 
altid en glæde at møde sine kolleger i Løgumkloster, hvor 
det smukke navn Præstehøjskolen, desværre er skiftet ud 
med Teologisk Pædagogisk Center. Men for pokker! At få 
lov til at læse bøger i en smuk præstegårdshave, der som 
regel bliver holdt af en graver, er den mest vidunderlige 
form for efteruddannelse, der findes. 
Til gengæld har vi intet at bruge MUS og GRUS og APV 
til. Skal man gå med sikkerhedsstøvler for at udlevere 
en oblat? Nej vel. Skal man have medarbejderudviklings-
samtaler, som ikke udvikler noget som helst? Og skal vi 
passes og plejes af provster, der tror, at vi ikke kan finde 
ud af noget, hvis der ikke hele tiden bliver spurgt til, 
hvordan vi føler, at vi har det? Vi er voksne mennesker, og 
kan godt selv administrere vores kald uden unødvendig 
indblanding. Det skal vi blive ved med.  

SKÅRUP KIRKE HAR FÅET NY  
GRAVER OG GRAVERMEDHJÆLPER

Mange, der jævnligt kommer på Skårup Kirkgård og i 
Skårup Kirke, vil helt sikkert have bemærket, at der er 
kommet to nye medarbejdere. Den 1. oktober havde 
anlægsgartner og graver Anders Drejfeldt Thomsen og 
gartnermedhjælper Petra Hrønn Gardarsdottir deres før-
ste arbejdsdag som gravere på Skårup kirkegård. Der var 
ikke gået mange dage, før enhver, der kom forbi kirkegår-
dens område, bemærkede, at der skete noget nyt. Begge 
medarbejdere var hurtigt gået i gang med at danne sig et 
overblik over kirkegårdens gravsteder og lægge en plan 
for, hvad der først skulle tages fat på. Her i november er 
de i fuld gang med at lægge gran på gravene. Menigheds-
rådets medlemmer har været på visit og budt dem begge 
velkommen, og her fortæller Anders og Petra begge lidt 
om dem selv. 
Anders Drejfeldt Thomsen fortæller :
Jeg hedder Anders. Jeg er 35 år gammel. Gift med Maria 
og har 3 børn. Melanie på 13, Freya, som er 5, og som 
rosinen i pølseenden har vi Frederik på 2 år. Vi bor i Espe 
på Midtfyn. Jeg har de sidste 15 år været vidt omkring, 
når talen falder på arbejde. Først en læretid på Egeskov 
Slot, siden arbejdet hos Anlægsgartnerfirmaet 3A. Også 
på kirkegårde i Ollerup på Sydfyn og Rørup på Nordfyn. 

Dernæst en kort sæsonan-
sættelse i Faaborg Midtfyn 
Kommunes vedligehol-
delsesafdeling. Torneløkke 
på Tåsinge har også haft 
glæde af min arbejdskraft 
af to omgange. Jeg har 
også været ansat på det 
store nye golfanlæg 
Great Northern i Kerte-
minde. Blot for at nævne 
noget af det. Nu ser jeg frem til forhåbentlig mange års 
arbejde i Skårup.  Vi ses på kirkegården eller i kirken. 
Hilsen Anders D. Thomsen, graver og kirketjener ved Skårup Kirke. 

Petra Hrønn Gardarsdottir kommer oprindelig fra Island. 
Petra er for et år siden, blevet 
gårdejer i Vester Skerninge, 
hvor hun bor sammen med 
sine to børn. Petra er uddan-
net som lærer på Ollerup 
Frie Lærerskole og er også 
kunstterapeut. Petra søgte 
stillingen som gartnermed-
hjælper og kirketjener ved 
Skårup Kirke, fordi arbejdet 
ville give hende mulighed for 
at arbejde ude i naturen og 

arbejde med det æstetiske udtryk. Petra har, fortæller hun, 
fået et godt indtryk af området og giver udtryk for, at både 
Anders og hun er blevet rigtig godt modtaget af alle, de 
har været i kontakt med i forbindelse med deres arbejde. 

SKÅRUP MENIGHEDSRÅD HAR ANSAT ANDERS KJÆRSIG 
SOM NY PRÆST I SKÅRUP SOGN PR 1. NOVEMBER 2019.
Den 1. november tiltrådte Anders Kjærsig som Skårup 
sogns nye præst. Kirkegængere, plejepersonale, konfir-
mander og alle andre, der har haft præstelig kontakt 
i Skårup i perioden fra den 1. september til nu har 
allerede været i kontakt med Anders Kjærsig, idet han 
har været ansat som fast vikar i perioden 1. september 
til 31. oktober. Ved gudstjenesten den 10. november kl. 
10 blev Anders Kjærsig indsat som præst af provst Bente 
Holdgaard. Efterfølgende blev der afholdt en velkomstre-
ception i Kirkeladen.

SIDEN SIDSTE KIRKEBLAD UDKOM HAR DER 
VÆRET AFHOLDT „CROONERKONCERT“

udført af pianist og organist Rasmus Grønborg og 
musiker Mads Toghøj. 55 forventningsfulde tilhørere 
var onsdag den 30. november mødt frem for at høre de 
smægtende og insisterende toner. Mads Toghøjs smukke 
sang blev flot akkompagneret af Rasmus Grønborgs 
jazzede pianoakkompagnement. Tiden blev stillet tilbage 
til 50-erne og 60-erne, og tilhørerne havde vanskeligt 
ved at undlade at synge med på de kendte sange fra 
dengang, de selv dansede til og sang med på datidens 
populære sange.                                             
                                                                                      
Torsdag den 7. november var der et spændende 
foredrag med sognepræst og forfatter Lone Vesterdal. 
Overskriften på foredraget var taget fra en af hendes 
bøger : ”Robust – om tro, magtesløshed og myndighed”. 
Lone Vesterdal gav eksempler på, hvordan nutidens 
mennesker med hjælp fra sundhedsvæsenet, ved egen 
viljestyrke eller gennem troen på noget åndeligt, der lig-
ger ud over dét, mennesket selv magter, kan overvinde 
modgang og sorg og få nyt håb i en tilværelse, hvor der 
hele tiden forlanges, at et menneske skal være fleksibelt 
og omstillingsparat, og hvor modgang og magtesløshed 
er livsvilkår, man ikke kan komme uden om. Det var 
et interessant foredrag, der gav stof til eftertanke. Søg 
selv på nettet og bliv overrasket over, hvor meget der 
dukker op, når man googler ordet: robusthed. 

KIRKEÅRETS OG GUDSTJENESTENS OPBYGNING
De danske biskopper har det sidste år arbejdet med en 
mulig forandring af gudstjenesten. Der har været nedsat 
en arbejdsgruppe, der er kommet med et forslag. Det 
skal diskuteres her i foråret, hvor alle kan give deres 
besyv med. 
Derfor afholdes der to foredrag om emnet i Skårup Kirke-
lade. Det første er tirsdag d. 14. januar kl. 19.00, og handler 
om forholdet mellem kalenderår og kirkeår. Hvordan de 
to ting griber ind i hinanden og er med til at berige hinan-
den. Det andet foredrag er tirsdag d. 11. februar kl. 19.00, 
og handler om gudstjenestens opbygning – hvordan den 
er sat sammen, og hvordan den skal forstås.
Alle er velkommen.   
Foredragene afholdes af Anders Kjærsig.

GOSPELWORKSHOP MED NINA LUNA  
DEN 29. FEBRUAR 2020
Sidste weekend i februar er der gospelworkshop i Skårup 
Kirke for alle interesserede, med den super dygtige og 
karismatiske Nina Luna. 
Nina Luna er leder af flere store gospelkor i København 
og meget anerkendt som både korleder og solist i utallige 
sammenhænge. Hun har stor erfaring med gospel, og har 
rørt mange hjerter med sit talent, engagement og ind-
levelse. En tidligere workshopdeltager skriver : Der findes 
to slags mennesker; dem der elsker Nina Luna og dem 
der ikke har mødt hende endnu. 
Det kræver ingen sangererfaring at være med. Gospel er 
en meget inkluderende musikgenre. Det handler ikke om 
at være bedst, men om udtryk, indlevelse og energi. Slip 
glæden løs og vær med til dette enestående arrangement!
Workshoppen, der er arrangeret af Gospelkoret Arise, 
er fra kl. 10.00 til 16.00. Efter en pause holder vi koncert 
kl.17.00 - 18.00. Korets pianist og kirkens organist, Ras-
mus Grønborg, spiller med hele dagen, og til koncerten 
får vi et par virtuose og yderst rutinerede gospelmusi-
kere med også. Man skal selv medbringe frokost, kaffe/te. 
Pris for medvirken: 150 kr.
Entre til koncerten: 30 kr. betales i døren. Gratis for 
medvirkende selvfølgelig. Tilmelding til workshoppen via 
billet.dk. Tilmelding åbner primo december - hold dig evt. 
orienteret på kirkens hjemmeside.
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    Forleden var der 
en nyhed om, at 
forældre var begyndt 
at tage deres børn 
ud af pasningsinstitu-
tioner af økonomiske 
årsager. En SFO-leder 
udtalte bekymret, at 
han var bange for, 
hvordan det skulle gå 
de børn, der nu blev 
nødt til at være hjem-
me hos en arbejdsløs 
mor eller far. Flere 
gange i interviewet 
udtalte han, at de 
stakkels SFO-løse 
børn ville komme til 
at kede sig. 

Vi understreger, at børn stadigvæk godt kan finde ud af at 
more sig uden voksne. Og skulle børnene komme til at 
kede sig, kan man kun sige en ting: Halleluja! Der er intet 
bedre for børn end engang i mellem at få chancen for 
at kede sig. Det er netop i det sekund, når de ikke bliver 
underholdt, aktiveret og sat i gang, de måske undfanger 
ideerne og begynder at overveje at blive præst.
Dengang drømte vi om at få et arbejde, som havde den 
samme blanding af kreativitet og selvstændighed. Uden 
supervision og evaluering. Og det fik vi. Vi blev begge 
præster, og er dybt forelsket i vores job. Job er måske så 
meget sagt, for det går man på, og vi går ingen steder. Vi 
arbejder hjemme, og gør det alle drømmer om i dag. Et 
fleksibelt arbejde uden faste arbejdstider og med ro til at 
udføre de opgaver, som kommer. Hvor er det herligt at 
være præst! Lyt blot:
- At arbejde med tekster, der er urgamle, og som er for-
udsætning for al senere litteratur. Tænk sig at have sådan 
et arbejde. Få lov til at læse tekster, der åbner virkelig-
heden uden at diagnosticere den, som ikke er manualer, 
men dramaer, med alle de menneskelige sindsstemninger 
som tænkes kan. Her horer man af et helt hjerte, drikker 
sig fuld i vin og taler i tunger, så det er en fryd. 
- At få lov til at iscenesætte et kosmisk drama i et rum, 
som ikke findes smukkere noget sted i det danske 
landskab. Kirken er ikke blot et gammelt hus, det er en 
historie og fortælling om indretning, sorg og glæde. Og 
vi må i denne sammenhæng tænke på fabriksarbejderne 
i de larmende haller, kirurgerne der må stå i stanken af 
blod og opsprættede tarme, pædagogerne der oplever 
et støjniveau, som vi præster ikke engang kan opleve, hvis 
vi skruer helt op for vort stereoanlæg. Vi er privilegeret 
med verdens smukkeste arbejdsplads. 
Men hvor lang tid får vi lov til at beholde den? Bliver det 
farligt for os at stå i dampene fra stearinlys? Udgør det 
en risiko at befinde sig på en høj prædikestol, som vi kan 
falde ned fra? Kan det skade os psykisk, at vi er placeret 
sådan i kirkerummet, at alle ser på os, når vi arbejder? 
Arbejdstilsynet forbød for nyligt et menighedsråd at føre 

rebene fra klokkerne ned i kirken, så graveren kunne 
stå og ringe ved siden af orglet. Begrundelsen: Det var 
psykisk dårligt arbejdsmiljø for graveren, at folk kunne 
betragte hende, mens hun ringede. 
- At synge salmer, som er noget af det bedste, der er 
skrevet: ”Dejlig er jorden” – ja gu er den så. ”Op al den 
ting som Gud har gjort” – det kan ikke siges bedre. Når 
håndværkerne før i tiden blev bestilt til at arbejde i ens 
hjem, sang og fløjtede de. Det var før MUS-samtaler-
nes tid. I dag holder man MUS, og der skal overholdes 
tusindvis af regler, for at man ikke skal komme galt af sted. 
Men håndværkerne er holdt op med at synge og fløjte. 
De møder op med en ghettoblaster, der kan overdøve 
angsten for livet og døden. Aldrig har vi hørt så meget 
musik, som vi gør nu, og aldrig har vi sunget så lidt. Hvor 
mange mennesker synger i dag på deres arbejde? Det 
virker som om, vi præster er lykkelige for vores kald. Vi 
synger hver eneste gang, vi er på arbejde. 
- At tale med mennesker om det, der ligger dem på 
sinde. Tænk at være ansat til ikke at have travlt. Det er et 
smukt samfund, der tager sig råd til at have folk gående, 
som altid skal have tid nok til at tale med mennesker om 
stort og småt. Hvilken ære er det ikke at have et arbejde, 
hvor mennesker møder op hos os og betror sig til os, 
fordi de ved, at vi præster er de eneste, der i dag kan 
holde på en hemmelighed. 
- At bo i en præstegård, som har huset præster gen-
nem flere hundrede år. Hvor fedt. Og så vide, at man 
aldrig bliver helt alene, da der altid er en ældre dame, 
som kommer forbi med lidt hjemmebag. Hvor sker det? 
Andre steder køber man en bakke kedelige flødeboller 
fra Irma, og deler dem på kontoret. Skulle man en dag få 
den tanke, at der måske findes et bedre arbejde i verden 
end at være præst, behøver man blot at gå ud til sit køk-
kenvindue og se på de mennesker, der står i silende regn 
og venter på de offentlige transportmidler. De skal sidde 
i bus og tog en time eller mere for at komme frem til de-
res arbejde. Vi præster, hvis vi går langsomt, har mellem 5 
og 12 sekunder på arbejde. Og vi kan tage turen i nattøj, 
hvis vi ønsker det. Og mens vi arbejder med en prædiken 
eller forbereder en begravelse, kan vi sætte suppe over i 
køkkenet og stille og roligt gå ud og skumme suppen; og 
vi kan placere et brød i ovnen og fylde vor arbejdsplads 
med duft af gode, langsomme måltider.
- At have kollegaer som ikke slider lårene af en og 
kommer rendende i utide og kræver, at man skal arbejde 
sammen i teams. Teams har fanden skabt. Udviklingen i 
Sverige og i andre lande går mere og mere i retning af, 
at præsterne arbejder som teams. En får en mobiltelefon 
og er den vagthavende præst, en anden tager sig af de 
gamle, en tredje af integrationen, en fjerde af børnene. 
Man bliver servicemedarbejder for et udvalgt segment.
Men intet er så fantastisk som at få lov til at være præst 
for alle mennesker, alle aldersgrupper. Og skulle man som 
den evigt vagthavende præst en sjælden gang blive ringet 
op sent om aftenen midt i en amerikansk actionfilm med 
en halvtømt rødvinsflaske foran sig, hvad så? De fleste 
amerikanske actionfilm bliver genudsendt. 

- At kunne bestemme over sin egen efteruddannelse, 
være fritidsjournalist, forske, skrive bøger, holde fore-
drag – alt dette i samme stilling. Det er genialt. Det er 
som om, vi i dag kun tror på en efteruddannelse, der er 
organiseret. Der findes masser af gode tilbud, og det er 
altid en glæde at møde sine kolleger i Løgumkloster, hvor 
det smukke navn Præstehøjskolen, desværre er skiftet ud 
med Teologisk Pædagogisk Center. Men for pokker! At få 
lov til at læse bøger i en smuk præstegårdshave, der som 
regel bliver holdt af en graver, er den mest vidunderlige 
form for efteruddannelse, der findes. 
Til gengæld har vi intet at bruge MUS og GRUS og APV 
til. Skal man gå med sikkerhedsstøvler for at udlevere 
en oblat? Nej vel. Skal man have medarbejderudviklings-
samtaler, som ikke udvikler noget som helst? Og skal vi 
passes og plejes af provster, der tror, at vi ikke kan finde 
ud af noget, hvis der ikke hele tiden bliver spurgt til, 
hvordan vi føler, at vi har det? Vi er voksne mennesker, og 
kan godt selv administrere vores kald uden unødvendig 
indblanding. Det skal vi blive ved med.  

SKÅRUP KIRKE HAR FÅET NY  
GRAVER OG GRAVERMEDHJÆLPER

Mange, der jævnligt kommer på Skårup Kirkgård og i 
Skårup Kirke, vil helt sikkert have bemærket, at der er 
kommet to nye medarbejdere. Den 1. oktober havde 
anlægsgartner og graver Anders Drejfeldt Thomsen og 
gartnermedhjælper Petra Hrønn Gardarsdottir deres før-
ste arbejdsdag som gravere på Skårup kirkegård. Der var 
ikke gået mange dage, før enhver, der kom forbi kirkegår-
dens område, bemærkede, at der skete noget nyt. Begge 
medarbejdere var hurtigt gået i gang med at danne sig et 
overblik over kirkegårdens gravsteder og lægge en plan 
for, hvad der først skulle tages fat på. Her i november er 
de i fuld gang med at lægge gran på gravene. Menigheds-
rådets medlemmer har været på visit og budt dem begge 
velkommen, og her fortæller Anders og Petra begge lidt 
om dem selv. 
Anders Drejfeldt Thomsen fortæller :
Jeg hedder Anders. Jeg er 35 år gammel. Gift med Maria 
og har 3 børn. Melanie på 13, Freya, som er 5, og som 
rosinen i pølseenden har vi Frederik på 2 år. Vi bor i Espe 
på Midtfyn. Jeg har de sidste 15 år været vidt omkring, 
når talen falder på arbejde. Først en læretid på Egeskov 
Slot, siden arbejdet hos Anlægsgartnerfirmaet 3A. Også 
på kirkegårde i Ollerup på Sydfyn og Rørup på Nordfyn. 

Dernæst en kort sæsonan-
sættelse i Faaborg Midtfyn 
Kommunes vedligehol-
delsesafdeling. Torneløkke 
på Tåsinge har også haft 
glæde af min arbejdskraft 
af to omgange. Jeg har 
også været ansat på det 
store nye golfanlæg 
Great Northern i Kerte-
minde. Blot for at nævne 
noget af det. Nu ser jeg frem til forhåbentlig mange års 
arbejde i Skårup.  Vi ses på kirkegården eller i kirken. 
Hilsen Anders D. Thomsen, graver og kirketjener ved Skårup Kirke. 

Petra Hrønn Gardarsdottir kommer oprindelig fra Island. 
Petra er for et år siden, blevet 
gårdejer i Vester Skerninge, 
hvor hun bor sammen med 
sine to børn. Petra er uddan-
net som lærer på Ollerup 
Frie Lærerskole og er også 
kunstterapeut. Petra søgte 
stillingen som gartnermed-
hjælper og kirketjener ved 
Skårup Kirke, fordi arbejdet 
ville give hende mulighed for 
at arbejde ude i naturen og 

arbejde med det æstetiske udtryk. Petra har, fortæller hun, 
fået et godt indtryk af området og giver udtryk for, at både 
Anders og hun er blevet rigtig godt modtaget af alle, de 
har været i kontakt med i forbindelse med deres arbejde. 

SKÅRUP MENIGHEDSRÅD HAR ANSAT ANDERS KJÆRSIG 
SOM NY PRÆST I SKÅRUP SOGN PR 1. NOVEMBER 2019.
Den 1. november tiltrådte Anders Kjærsig som Skårup 
sogns nye præst. Kirkegængere, plejepersonale, konfir-
mander og alle andre, der har haft præstelig kontakt 
i Skårup i perioden fra den 1. september til nu har 
allerede været i kontakt med Anders Kjærsig, idet han 
har været ansat som fast vikar i perioden 1. september 
til 31. oktober. Ved gudstjenesten den 10. november kl. 
10 blev Anders Kjærsig indsat som præst af provst Bente 
Holdgaard. Efterfølgende blev der afholdt en velkomstre-
ception i Kirkeladen.

SIDEN SIDSTE KIRKEBLAD UDKOM HAR DER 
VÆRET AFHOLDT „CROONERKONCERT“

udført af pianist og organist Rasmus Grønborg og 
musiker Mads Toghøj. 55 forventningsfulde tilhørere 
var onsdag den 30. november mødt frem for at høre de 
smægtende og insisterende toner. Mads Toghøjs smukke 
sang blev flot akkompagneret af Rasmus Grønborgs 
jazzede pianoakkompagnement. Tiden blev stillet tilbage 
til 50-erne og 60-erne, og tilhørerne havde vanskeligt 
ved at undlade at synge med på de kendte sange fra 
dengang, de selv dansede til og sang med på datidens 
populære sange.                                             
                                                                                      
Torsdag den 7. november var der et spændende 
foredrag med sognepræst og forfatter Lone Vesterdal. 
Overskriften på foredraget var taget fra en af hendes 
bøger : ”Robust – om tro, magtesløshed og myndighed”. 
Lone Vesterdal gav eksempler på, hvordan nutidens 
mennesker med hjælp fra sundhedsvæsenet, ved egen 
viljestyrke eller gennem troen på noget åndeligt, der lig-
ger ud over dét, mennesket selv magter, kan overvinde 
modgang og sorg og få nyt håb i en tilværelse, hvor der 
hele tiden forlanges, at et menneske skal være fleksibelt 
og omstillingsparat, og hvor modgang og magtesløshed 
er livsvilkår, man ikke kan komme uden om. Det var 
et interessant foredrag, der gav stof til eftertanke. Søg 
selv på nettet og bliv overrasket over, hvor meget der 
dukker op, når man googler ordet: robusthed. 

KIRKEÅRETS OG GUDSTJENESTENS OPBYGNING
De danske biskopper har det sidste år arbejdet med en 
mulig forandring af gudstjenesten. Der har været nedsat 
en arbejdsgruppe, der er kommet med et forslag. Det 
skal diskuteres her i foråret, hvor alle kan give deres 
besyv med. 
Derfor afholdes der to foredrag om emnet i Skårup Kirke-
lade. Det første er tirsdag d. 14. januar kl. 19.00, og handler 
om forholdet mellem kalenderår og kirkeår. Hvordan de 
to ting griber ind i hinanden og er med til at berige hinan-
den. Det andet foredrag er tirsdag d. 11. februar kl. 19.00, 
og handler om gudstjenestens opbygning – hvordan den 
er sat sammen, og hvordan den skal forstås.
Alle er velkommen.   
Foredragene afholdes af Anders Kjærsig.

GOSPELWORKSHOP MED NINA LUNA  
DEN 29. FEBRUAR 2020
Sidste weekend i februar er der gospelworkshop i Skårup 
Kirke for alle interesserede, med den super dygtige og 
karismatiske Nina Luna. 
Nina Luna er leder af flere store gospelkor i København 
og meget anerkendt som både korleder og solist i utallige 
sammenhænge. Hun har stor erfaring med gospel, og har 
rørt mange hjerter med sit talent, engagement og ind-
levelse. En tidligere workshopdeltager skriver : Der findes 
to slags mennesker; dem der elsker Nina Luna og dem 
der ikke har mødt hende endnu. 
Det kræver ingen sangererfaring at være med. Gospel er 
en meget inkluderende musikgenre. Det handler ikke om 
at være bedst, men om udtryk, indlevelse og energi. Slip 
glæden løs og vær med til dette enestående arrangement!
Workshoppen, der er arrangeret af Gospelkoret Arise, 
er fra kl. 10.00 til 16.00. Efter en pause holder vi koncert 
kl.17.00 - 18.00. Korets pianist og kirkens organist, Ras-
mus Grønborg, spiller med hele dagen, og til koncerten 
får vi et par virtuose og yderst rutinerede gospelmusi-
kere med også. Man skal selv medbringe frokost, kaffe/te. 
Pris for medvirken: 150 kr.
Entre til koncerten: 30 kr. betales i døren. Gratis for 
medvirkende selvfølgelig. Tilmelding til workshoppen via 
billet.dk. Tilmelding åbner primo december - hold dig evt. 
orienteret på kirkens hjemmeside.
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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.

Sognepræst

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·   Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist

Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger

Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende

Hverdage: kl. 08.00 – 15.00
Søndage:  kl. 09.00 – 12.00

Fotograf: Erik Egeskov

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JANUAR - FEBRUAR 2020
   

VI – DE GLADE PRÆSTER
Tekst:en er skrevet Anders Kjærsig sammen med Poul Joakim Stender  
Vi lever i diagnosticerings Danmark. Alt skal diagnosticeres. Den mindste lille undvigelse og så skal man have en sygdom. 
Måske to eller tre. Havde der været den samme diagnosticering, da vi var børn, var vi aldrig blevet præster. Vi var sendt 
på kostskole, havde fået specialundervisning i stort set alle fag, og var endt på revalidering med en førtidspension. 
Men heldigvis fandtes det ikke, da vi gik i skole. Dengang fik man en skideballe på inspektørens kontor, hvis man 
blot stjal et par blommer fra skolens træ. Der blev råbt så højt i Gedser, at man blev døv i Skagen. I dag udleveres 
der frugt, og man opfordrer børn til at skifte pizza ud med æbler, og så ellers diagnosticerer dem. Hvordan skal de 
stakkels børn dog lære at lave blot et enkelt seriøst æbleskud? Vi er bekymret.
Dengang Polle kastede sig igennem en af de store ruder ud mod gårdspladsen, fordi vi legede ”salt”, og faldt pladask 
ind i formningslokalet og ødelagde både glas og lokale. Dengang fik han en ordentlig opsang med ordene: ”Du skal 
ikke ødelægge vores skole, din bumsbetændte dumme knægt”. I dag ville både pedel og inspektør blive fyret på glat 
papir. Polle ville få en erstatning og automatisk psykologisk bistand for posttraumatisk stress. Og der ville komme 
tremmer og skodder for vinduerne for at undgå yderligere uheld. Legepladsen ville blive lukket, og formningslokalet 
renset af Køge-Kemi. 
Dengang var der ingen samtale med vores forældre og heldigvis. Vi legede selv uden pædagoger. Der var ingen, som 
hjalp os i gang. Vi cyklede i skole, forældrene kørte ikke. Vi skulle selv finde på legene, ja selv legetøjet kreerede vi. 
Intet sikkerhedslegetøj, men heller ingen diagnose. 

Skarup
Kirke    Sogn

oo

Januar
Søndag d.   5. jan. Helligtrekongers søndag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   7. jan. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 12. jan. 1. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 14. jan Foredrag i Kirkeladen 
Emnet er : Forholdet mellem kalenderår og kirkeår.

kl. 19.00-20.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 19. jan. 2. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 22. jan. Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 26. jan. 3. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Februar
Søndag d.   2. feb. Sidste søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   4. feb. Syng sammen i Kirkeladen kl. 9.00-20.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   9. feb. Søndag Septuagesima kl. 9.00 Rebekka Aagaard-Poulsen

Tirsdag d. 11. feb. Foredrag i Kirkeladen 
Emnet er : Gudstjenestens struktur og opbygning. kl. 19.00-20.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 16. feb. Søndag Seksagesima kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 19. feb. Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 23. feb. Fastelavns søndag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 29. feb. Gospelworkshop i Kirken 
med efterfølgende koncert kl. 17.00–18.00. 

kl. 10.00-16.00

Marts
Søndag d.   1. mar. 1. søndag i fasten kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   3. mar. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   8. mar. 2. søndag i fasten  kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
JANUAR, FEBRUAR OG 
PRIMO MARTS 2020
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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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e-mail: ankj@km.dk
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5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·   Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist

Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger

Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende

Hverdage: kl. 08.00 – 15.00
Søndage:  kl. 09.00 – 12.00

Fotograf: Erik Egeskov
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tremmer og skodder for vinduerne for at undgå yderligere uheld. Legepladsen ville blive lukket, og formningslokalet 
renset af Køge-Kemi. 
Dengang var der ingen samtale med vores forældre og heldigvis. Vi legede selv uden pædagoger. Der var ingen, som 
hjalp os i gang. Vi cyklede i skole, forældrene kørte ikke. Vi skulle selv finde på legene, ja selv legetøjet kreerede vi. 
Intet sikkerhedslegetøj, men heller ingen diagnose. 
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DET SKER I 
CAFEEN 2020 

Brunch Søndage kl.10-12: 
5.januar 9.februar 1.marts

5.april 6.sept. 4.okt. 1.nov.       
Spis sammen Onsdage kl.18-20: 

22.januar 25.marts 27.maj 
23.september 21.oktober 9.dec. 

Mad & Musik Fredage kl.18.30-23 

31.januar 13.marts 
Flere datoer kommer senere 

 

 

 

Alle arrangementerne drives af frivillige 
Til Brunch og Spis sammen er der tilmelding via Facebook eller SMS. 

 Velegnet som klassearrangement. 

Til Mad & Musik købes billetterne via Billet.dk . 

  

Kig ind på FB under ”Skårup Idrætsforening og Kulturcenter” 
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CHAMPAGNE
BRUNCH 

Vi starter 2020   
i Kulturcaféen med 

brunch 
Søndag 5.januar 

kl.10-12 

 
 

 

 
Tilmelding via Facebook eller SMS efter 29.12.19. 

 De frivillige i SKI ønsker alle glædelig jul og godt nytår med tak for 2019    
Kig ind på FB under ”Skårup Idrætsforening og Kulturcenter” 
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www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

dl
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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

 

DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 

	

/ourefriskolekontakt skoleder Rasmus Vincent
29 89 21 39 / rasmus@ourefriskole.dk
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1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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  SSkkåårruupp  BByyllaauugg  
    
  

    

  MMaannddaagg  dd..  2244..  ffeebb..  kkll..  1188..0000  ––  2233..0000    ii    SS..KK..II..  
Vi indbyder  til den årlige generalforsamling i Skårup Bylaug med tilhørende spisning   
fastelavnsmandag i  Skårup kultur & Idrætscenter:       Kom og støt foreningen !       
Alle mænd bosiddende i Skårup Sogn kan deltage, hvis man er/bliver medlem i Skårup Bylaug; Pris. kr. 75.- pr. år.   
Derudover bliver der betaling for maden på kr. 225.-, samlet pris for arrangementet kr. 300.- (betales ved ankomst) 

Program: Mandag den 24. februar 2020 kl. 18.00 
 

18.00-18.30  - Generalforsamlingen  
18.30-20.30 – Spisning: Gammeldags oksesteg med krølfedt. (med i prisen er 1 snaps + 1 øl/vand) 
20.30-21.00 -  Vin og Sprit i Skårup Sogn! Carsten & Karsten fortæller om, hvordan man dyrker   
                         og laver de lokale eksklusive alkohol produkter i Skårupøre Vingaard og Aqua Vitae Sydfyn.                                
                         En lille smagsprøve følger naturligvis også med! 
21.00-23.00 -  Kaffe & franskbrød m. stærk-ost/rullepølse & socialt samvær med bræt- og kortspil 
 

Tilmelding & betaling til Ian Kristensen på mobilpay: BOX42204 
4senest 16.2 !  eller evt. på mail: ian@immi.dk Betaling ved indgang (skriv gerne ost el. rul)  
                    På Bylaugets vegne;  Ian Kristensen,  Kristian Kølln, & Jan Viuf Hansen.   Vi ses! 

 

 

  NB! Du kan også blive medlem af Skårup Bylaug ved at sende en mail til Ian Kristensen ( se ovenfor) 
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 Gasbox  lettede taget...
Af: Henrik Hansen                                                Foto: Henning Philbert
Fredag d. 4. oktober gæstede kopibandet ”Gasbox” Vejstrup Forsamlingshus.

De gav et brag af en koncert, hvor der blev sunget og danset hele aftenen til: 

Kvinde min, Rabalderstræde, Pianomand, midt om natten osv.

 Vejstrup Forsamlingshus samlede denne aften 130 feststemte gæster til kolde 

fadøl, fest og en uforglemmelig aften.
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Gasbox er et 4 mands orkester, der 

spiller Gasolin og Kim Larsen, og de 

har en tro kopi af lune Larsen i Rene 

Hejdmann.

De spiller rundt i hele landet, og for et 

par år siden, nåede de semifinalen i 

DANMARK HAR TALENT.

Huset kan i øvrigt berette, at der er 

lavet en forhåndsaftale om, at de 

vender tilbage til efteråret 2020.
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(Tekst og billeder: Elisabeth Antonsen og Henning Philbert) 

Omkring 200 mennesker lagde vejen forbi Vejstrup Forsamlingshus på en regnvåd lørdag den 

16. november, og foreningen kan slå fast, at efterårsloppemarkedet nu er en tradition, der er 

kommet for at blive. Allerede inden markedet åbnede kl. 10.00 var der kø ved indgangen. 

21 flotte boder tilbød sig, og alle kroge var taget i brug for at få plads til det hele. 

Stadeholderne mødte klokken 8.30 for at indrette sig, og allerede i forsamlingshusets entré 

blev man mødt af lopper. 

 

                        
   

Der var et righoldigt udvalg i boderne, og der kunne gøres gode fund inden for alskens 

isenkram, fine juleting, tøj og legetøj.  
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Der var nyt og gammelt, der var færdigproducerede ting, og der var husflid. Retro og 

moderne i skøn forening.  

 

                              

                            
 

I den lille café kunne man købe drikkevarer og lækre kager doneret af flittige og bagelystne 

frivillige. Overskuddet fra caféen gik til forsamlingshuset. 

 

                     
 

Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus havde en bod i tilknytning til caféen. Her kunne man 

høre om foreningens aktiviteter og spørge ind til den ombygning, der for tiden optager 

foreningens medlemmer og bestyrelse. Man kunne også købe et medlemskab, hvis man ikke 

allerede var medlem – og der kom da også et par nye indbetalinger. Det koster 50 kr. for 

enlige og 100 kr. for en hel husstand at være med i foreningen, der efterhånden nyder rigtig 

god opbakning i lokalsamfundet, hvor ønsket om at bevare forsamlingshuset er stort.
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(Tekst og billeder Elisabeth Antonsen) 

 

 

Torsdag den 24. oktober bød Vejstrup Forsamlingshus indenfor til en ny aktivitet, som 

startede succesfuldt op med flot opbakning fra Vejstrups borgere. 

 

 
 

50 personer deltog i ”Vejstrup spiser sammen” og nød et lækkert ristaffel og æblekage til 

dessert.  

 

                 
 

Der var rigeligt mad til alle – både kødspisende, vegetarer og veganere, og en del sikrede sig 

aftensmad til næste dag og gik hjem med en ”doggybag” for 20 kr.  
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I et hjørne af salen var der indrettet en hyggelig legekrog til børnene. 

 

Planen er at afholde denne form for fællesspisning 4 – 6 gange om året.  Menuen vil bestå af 

2 retter – såvel vegansk som kødmenu – enkelt, men godt og billigt. Prisen er 50 kr. for 

voksne og børn fra 12 år - 20 kr. for børn under 12 år. 

 

Idéen er, at man skal komme, som man er – gerne i arbejdstøj direkte fra arbejde, hvis det 

falder bedst sammen med familiens planlægning.  

Tidsrammen for måltiderne er kl. 18.00 til 20.00, og man hjælper hinanden med at rydde op; 

men hvis sengeputning eller andre aktiviteter kræver ens tilstedeværelse et andet sted, så 

bliver der ikke set skævt til én, hvis man forlader forsamlingshuset tidligere.  

 

Næste gang, Vejstrup spiser sammen, bliver den 16. januar 2020. Menuen er italiensk 

inspireret: hjemmelavet pizza og pavlova. Der vil denne aften blive budt velkommen til alle, 

som er flyttet til Vejstrup i 2019. Der skulle gerne lande en særlig indbydelse til dem i deres 

postkasser ved nytårstid – men hvis du skulle være blevet overset – eller hvis du som nabo 

ved, at nogen er blevet forbigået – så vil madgruppen meget gerne vide det. Skriv til Ida tlf. 

40737933, så flyver der fluks en indbydelse af sted.  

 

Tilmelding til spisningen sker til Bitten senest d. 12. januar på tlf. 

52148883; betaling på dagen. 
 

Velkommen i Vejstrup Forsamlingshus til ”Vejstrup spiser 

sammen” – næste gang torsdag den 16. januar 2020. 
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

Søren Jensen, IT-tekniker / Server
www.sj-solution.dk • e-mail: sj@sj-solution.dk  • Marslevvej 51 ST. MF, 5700 Svendborg

30 24 71 86

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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(Tekst og billeder Elisabeth Antonsen og Henning Philbert) 

 

 

Vejstrup Forsamlingshus skød julen i gang søndag den 24. november. Juletræet var på plads i 

den store sal, børnene blev mødt af julemanden, der delte godteposer ud, og ved indgangen 

kunne man købe bankoplader til 10 kr.  

 

                                 
 

Omegnens handlende og håndværkere havde gavmildt sponsoreret flotte gevinster, og der 

var både tænkt på børn og voksne i valget af gaver. Forsamlingshuset sender en stor tak til 

de velvillige sponsorer fra Vejstrup og omegn. 

 

                  
 

400 bankoplader kom i spil, julemanden jonglerede med tallene, og foreningens formand 

delte rundhåndet ud af wellnessgaver, tøj, fint håndværk, legetøj, blomster, keramik, lækre 

ting til ganen i fast og flydende form og meget meget mere.  
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Under spillet kunne der købes kaffe/te, øl og vand til de lækre æbleskiver og klejner, der var 

fabrikeret af de aktive frivillige fra adventsgruppen, som dog heldigvis også havde tid til at 

deltage i spillet om de mange gaver fra deres ophold i baren. 
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Efter bankospillet foretrak nogle at gå hjem, mens der blev serveret julemiddag for dem, der 

havde tilmeldt sig spisning. På menuen var en helt traditionel flæskesteg med det hele, som 

blev leveret af Majorgården i Oure. 

I alt 90 mennesker lagde vejen forbi forsamlingshuset denne søndag eftermiddag og aften, så 

både den lille og den store sal måtte i brug.  

 

 
 

Det er tredje år i træk, Vejstrup starter julen på denne måde.  

Arrangementet i år adskilte sig dog fra de to foregående år. En gruppe frivillige havde nemlig 

taget initiativ til at sætte spots under det smukke træ på den lille ø i gadekæret ved 

forsamlingshuset. Og hvad var mere oplagt end at lade julemanden tænde for belysningen i 

en pause i bankospillet?  

Træet vil lyse i hele juletiden frem til Kyndelmisse den 2. februar, hvor halvdelen af 

vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået.  

 

 
 

Vejstrup Forsamlingshus ønsker alle en rigtig dejlig 

adventstid og en god og glædelig jul! 
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Onsdag den 1. januar kl. 15.00 mødes vi i Vejstrup Forsamlingshus for at ønske hinanden 

godt nytår ved et lille uformelt arrangement. Der bliver serveret bobler og kransekage på 

foreningens regning, og der er ingen tilmelding. Man kigger bare forbi. 

Vi glæder os til at se dig! 

                                       

 
Torsdag den 16. januar 2020 spiser Vejstrup sammen igen. Menuen er italiensk inspireret: 

hjemmelavet pizza og pavlova.  

Denne aften indbydes alle, som er flyttet til Vejstrup i 2019, særligt.  

Læs mere andet sted i bladet. 

Tilmelding til spisningen sker til Bitten senest d. 12. januar på tlf. 52148883; 

betaling på dagen. 

 

I starten af det nye år indbyder vi til præsentation af den reviderede udgave af 

byggeprojektet ved en hyggelig begivenhed i forsamlingshuset. Tidspunktet ligger ikke helt 

fast endnu, så nærmere info følger – men glæd dig! 

 

 
Den årlige generalforsamling i Vejstrup forsamlingshus afholdes torsdag den 27. februar 

2020 kl. 18.00. Der serveres en let forplejning. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Nærmere info følger. 

 

VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS ØNSKER ALLE EN 
GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR 
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OPF0RDRING TIL AKTIVE FOLK I SKÅRUP OG VEJSTRUP BY! 
Meld jer til en god sags tjeneste – vær med til at redde liv! 
Af Gudmund Larsen, koordinator for hjerteløberne i Åbyskov og Skårupøre 
 

 

Hjertestop kan være dødbringende, men endnu flere kan overleve et 
hjertestop, såfremt uddannede personer og en hjertestarter er fremme 
ved patienten inden lægebil og ambulance er fremme. Senest har Tina 
Ærenlund og Kurt Kølle været kaldt ud med hjertestarteren fra 
Åbyskov Forsamlingshus til hjertestop i Vejstrup. Hjertestarteren, 
Tina Ærenlund eller Kurt Kølle kom ikke i funktion, idet lægebil og 
ambulance var fremme samtidig som dem. Det samme har faktisk 
gjort sig gældende oppe i Skårup. 

Vi kommer gerne, men nærhed/hurtighed er afgørende, det er få minutter, som skiller liv fra død! 
 
Kære aktive foreninger og personer i Skårup og Vejstrup, I skulle se at få dannet en gruppe omkring 
Danmark Redder Liv dk. Få en førstehjælperuddannelse og blive registret på AMK- vagtcentralen, således 
at I bliver kaldt ud, når der ringes 112 og hjertestop! 
 
Måske er der flere hjertestartere i Jeres områder end registret under appen Hjertestarter. Under 
Hjertestarter-appen står disse steder opført: Skårup Brugs, Øster Åby Friskole, Vejstrup Forsamlingshus, 
Vejstrup Efterskole og Svendborg Brakes A/S - i lukket rum. 
 
Jan Askholm og Lea Holck har her i efteråret været i Skårup Brugs i de gule veste for at fortælle om 
Danmark Redder Liv med et håb om, at der bliver dannet en gruppe i Skårup og Vejstrup. Vi er flere fra 
gruppen omkring hjertestarteren på Åbyskov Forsamlingshus, som gerne vil være med til at sætte sådan 
en gruppe i gang, således at der også kan reddes flere liv i Skårup og Vejstrup. 
 
Alle indbyggere kan med fordel foretage en installation af Hjertestarter appen, således at man kan se, hvor 
den nærmeste hjertestarter er og om den er tilgængelig, samt installation af 112 appen, trykker Du på 112 
appen kan alarmcentralen med det samme se, hvor du står, når du foretager 112 alarm opkald.  
 
Jeg har ultimo november 2019 været i kontakt med Dansk Folkehjælp, som gerne kommer ud og giver 
information om Danmark Redder Liv og efterfølgende afholder kurser i førstehjælp i 2020. Aftalen med 
regionerne er stadig gældende! 
 
I Åbyskov Forsamlingshus har vi også haft et fantastisk godt kursus med paramediciner Dennis Kræmmer 
Hansen, www.DuKanHjælpe.dk , tlf. 22418114, mail: kontakt@dukanhjælpe.dk  , Dennis er lokal 
redder/paramediciner. 
 
Kontaktinfo: Lea Holck tlf. 2193 7372, Jan Askholm tlf. 7221 5522, Gudmund Larsen tlf. 4010 5946. 
 
Jeg håber denne opfordring bliver modtaget positivt, så vi sammen redder flere liv.  
 
Efterskrift:  
Efter at ovenstående er skrevet har Region Syd ændret deres ordning med Danmarks Redder Liv til Tryg´s 
hjerteløbere med ikrafttræden engang i 2020. Efter min opfattelse en langt dårligere ordning, som absolut 
kun kræver, at vi lokalt går endnu mere ind i uddannelse og sammenhold i grupper. Således at vi kan 
bibeholde børneattester, uddannelse, gule veste, og dermed at det er kompetente personer som rykker ud 
ved alarm 112, som det er i dag med de 7 førstehjælpere som der er i Åbyskov. Vi kan håbe på at Region 
Syd foretager justeringer på den nye ordning. 
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                                   
Skårup Stationsvej 10                                                                                                                                                             
5881 Skårup 

Gennemførte arrangementer 

Siden sidst har vi onsdag, den 2. okt. haft foredrag med Henning Frandsen. Han skulle oprindeligt have holdt 
foredrag om Pigerne på Sprogø og mændene på Livø. Dette foredrag blev dog aflyst på grund af sygdom i 
hans familie og derfor ikke have mulighed for at forberede netop til dette emne. I stedet blev emnet ” Min 
farmor og de andre faldne kvinder” som også blev et meget interessant foredrag. Der var gratis adgang denne 
aften på grund af foredragsændringen. Henning Frandsen er en god og spændende fortæller som I skal glæde 
jer til at høre igen den 4. marts, hvor han denne gang fortæller om Pigerne på Sprogø og mændene på Livø.   

Onsdag, den 30. okt. havde vi Høstfest/efterårsfest. En fantastisk hyggelig aften med 85 gæster til lækker 
suppe, oksekød med tilbehør.  Merete havde stået for madlavningen og den var til et stort UG. Derefter kaffe 
og småkager. Høsttaler var Bjarne Bekker som gjorde det godt.  Der var også amerikansk lotteri med mange 
gevinster. 

                                      

                                              

VVii  øønnsskkeerr  aallllee  vvoorree  mmeeddlleemmmmeerr  oogg  llææsseerree  aaff  FFOOLLKK  OOGG  FFÆÆ  eenn  rriiggttiigg  ggllææddeelliigg  jjuull  

ssaammtt  eett  ggooddtt  nnyyttåårr..  TTaakk  ttiill  aallllee  ffoorr  ooppbbaakknniinnggeenn  ttiill  vvoorreess  aarrrraannggeemmeenntteerr..  

KKOOMMMMEENNDDEE  AARRRRAANNGGEEMMEENNTTEERR:: Første halvår i 2020- Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.                                                                               
ONSDAG, den 22. jan. Kl.18.00- Underholdning  

SYNG med Sigfred Pedersens viser med Børge Larsen                                                                                                               
” Den Syngende Maler” Pris kr. 125,-  incl. 3 stk. smørrebrød.                                                                            
TILMELDING NØDVENDIG SENEST DEN 15. JAN. 

Sigfred Pedersen der var en dansk visedigter, 
litteraturanmelder, maler skuespiller, restauratør og 
journalist. Mange har måske set Sigfred Pedersens museum i 
Humlemagasinet i Harndrup.  
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ONSDAG, den 19. februar kl.18.00 Fastelavnsspisning og kaffe med fastelavnsboller. Hyggemusik  
med Mogens ” maler” PRIS: KR. 100, -TILMELDING NØDVENDIG SENEST DEN 12. FEB.  

 
ONSDAG, den 4. marts kl.19.00 Foredrag med Henning 
Frandsen – Pigerne på Sprogø og mændene på Livø og 
racehygiejnen. (Dette foredrag blev tidligere aflyst p.g.a. 
sygdom). Kom og hør et spændende foredrag. Udstødt og 
deporteret.                                                                                                           
Der serveres kaffe og kage Pris: kr. 50,- HUSK TILMELDING 
SENEST DEN 1.MARTS 

 

ONSDAG, den 18. marts kl. 16.30 Generalforsamling i alle 3 foreninger tilknyttet 
huset. Pensionisthuset, Pensionisthusets Støtter og Pensionistforeningen.  

Der serveres efterfølgende gratis gule ærter med tilbehør og kaffe. TILMELDING NØDVENDIG 
SENEST DEN 11. MARTS. ( for dem der ønsker at spise gule ærter) 
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Det nye medlemsblad for det første halvår af 2020 bliver fordelt rundt i januar måned sammen 
med opkrævning af medlemskontingent. 

 

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE: 

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

§4 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kassereren forelægger beretning. 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

5. Valg af revisorer og suppleanter for disse. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

§5 

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

Mød op og gør din indflydelse gældende. 

Praktiske oplysninger. 

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

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til mølleprincippet på tlf. 2425 
2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS.  

NYT: Der kan nu betales via mobilpay til 427895 
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Pensionisthusets- støtter har afholdt julemarked 

I pensionisternes hus den 9. og 10. november 

Vi havde et meget velbesøgt julemarked med mange boder, der blev handlet flittigt. 

Der blev også hygget med æbleskiver, kaffe og gløgg. 

Tombolaen blev flittigt besøgt, alle lodder blev solgt og gevinster udleveret. 

Tak til sponsorer for de fine gevinster. 

 

Næste års julemarked bliver den 14. og 15. november  
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

DYREHANDEL
APS

“Ring 6220 2000 og få en gratis 
og uforpligtende salgsvurdering 
af din bolig.”

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 

 

Inden længe er vi i 2020 – det bliver et år med spændende tilbud! 
Bestyrelsen er godt i gang med at planlægge aktiviteter for det kommende år.  Der kommer flere gode 
kulturelle tilbud, foredrag, underholdning og musik.  Der vil også være de gammel kendte arrangementer 
som: Dilettant, der omtales nærmere i dette nummer af F&F, banko og andebanko, fastelavn for børn, 
loppemarked, fællesspisninger, halloween for børn m.m.  Vi kan allerede nu løfte sløret for to af aftenerne 
med underholdning, det bliver med Trine Gadeberg tirsdag den 6. oktober og Jørgen Skoubo Møller fra 
”Nak og æd” tirsdag den 17. november. 
 
Følg med på forsamlingshuset hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk eller abonnér på husets 
nyhedsbrev – bestil det på hjemmesiden.  Vi fortsætter med husstandsomdeling af flyers i Åbyskov og 
Skårupøre, så alle i forsamlingshusets nærområde holdes orienteret.  
 

▄ 
 

Kommende arrangementer i januar, februar og marts: 
 
Fredagsbar den 3. januar 2020 kl. 16.00 til ca. 18.00: 

 

Det er første fredag i det nye år.  Begyndelsen på et nyt år er altid 
noget særligt, derfor vil vi markere et farvel til 2019 og velkommen 
til 2020. Det gør vi med et glas ”bobler”. Kom, vær med og ønsk 
hinanden godt nytår.  Vi håber på at se både ”stamgæsterne” og 
nye, der vil høre om, hvad vi kan byde på i 2020. 

Der er planlagt fredagsbar: den 14. februar, 6. marts, 3. april, 15. maj, 12. juni, 4. september, 9. oktober, 
6. november og 4. december.  Der kan ske ændringer, hold dig orienteret på forsamlingshusets 
hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk.  

▄ 
 

Årets dilettant 2020: 
Der spilles traditionen tro igen dilettant i forsamlingshuset, stykker hedder: 
 

”Dating for alle pengene” 
En farce i 2 akter af Henning Lindberg. 

Lidt om stykket: 
”Frederik og Laura er naboer.  Han studerer historie og hun er kokkelev.  Frederik er optaget af sine 
studier, og har ikke rigtig tid til at opsøge kærligheden.  Alligevel lader han sig lokke til at oprette en 
profil på en datingside, og det fører også til en date med en ukendt kvinde. 
 
Frederik får sig noget af en overraskelse, da daten viser sig i form af Myrna Tillerup fra Langeland.  
Hun er årtier ældre end ham, og med sig har hun oven i købet veninden Signe, der er meget interesseret 
i Frederik.  I modsætning til Myrna, der er mere interesseret i, at han får ryddet op i sin lejlighed.  
Frederik bliver sat i sving – til stor begejstring for hans far, der også indfinder sig. 
 
Til sidst falder brikkerne på plads, og de mange tråde bliver redet ud.” 
 

Fortsætter næste side. 
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Som spillere i stykket møder vi dem, der har været med tidligere og som nye på holdet er der instruktøren 
Helle Withen, der tidligere har været instruktør ved dilettant i forsamlingshuset, som ny lydmand har vi 
Jonas Mix Larsen.  Der mangler aktuelt en sufflør, vi håber der ”dukker” en op. 
 

 
 
Hele holdet set fra venstre:  Anders Jensen, Preben Gammelmark, Helle Ulm, Jonas Mix Larsen, Aase 
Kofoed, Helle Withen og Gitte L. Jensen. 
 

Der spilles lørdag den 1. februar, hvor der er generalprøve kl. 14 - der er gratis adgang - drikkevarer kan 
købes. Premiere samme dag kl. 18 med buffet.  Efter forestillingen er der musik og dans ved Gate 
Sixtyfour – pris 225,00 kr./børn 100,00 kr., uden spisning 140,00 kr. inkl. kaffe/børn 50,00 kr. 2. 
forestilling er onsdag den 5. februar kl. 19.30, pris 100 kr. inkl. kaffe og kage/børn 50 kr. inkl. en 
sodavand. 3. forestilling er fredag den 7. februar kl. 18 med buffet, men ikke musik og dans – pris 175,00 
kr./børn 100,00 kr. Tilmelding på: https://aabyskov.nemtilmeld.dk. 
 

▄ 
 

Fastelavn for børn søndag den 23. februar 2020 kl. 14.00: 

 

Støttegruppen arrangerer igen fastelavn i februar, hvor alle er 
velkommen, men med fokus på børn. Der vil være præmier til de bedst 
og flottest udklædte børn. 
 
Som det hører sig til er der forskellige lege, noget at spise og 
naturligvis det man kommer efter – slå katten af tønden med præmier 
til både konge og dronning.  
 
Det koster 50,00 kr. pr. person (barn som voksen) at deltage. 
 
Tilmelding nødvendig på: https://aabyskov.nemtilmeld.dk evt. til 
Christiane Gammelmark på tlf. 2762 0758 – senest den 18. februar 
2020. 

▄ 
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Støttegruppen holder forårsbanko mandag den 9. mart 2020 kl. 19. 
Dørene åbnes som vanligt kl. 18. Der kan som altid købes kaffe og diverse drikkevarer. 
Nærmere omtale i næste nummer af Folk & Fæ. 

▄ 
 

Støttefest for Åbyskov Forsamlingshus fredag den 20. marts 2020 kl. 18: 
Reserver allerede nu denne aften, hvor der serveres god mad og underholdning med John Mogens Jam, 
det bliver en aften der med god kan ses frem til. 
Formålet er helt klart!  Samle penge ind til forsamlingshuset, der er mange opgaver, der venter på at blive 
udført, men det forudsætter at der er økonomi til. 
Nærmere omtale af arrangementet i næste nummer af Folk & fæ og der kan naturligvis læses mere på 
forsamlingshusets hjemmeside:  www.aabyskov-forsamlingshus.dk.  Det er allerede nu muligt at tilmelde 
sig på: https://aabyskov.nemtilmeld.dk. 

▄ 
 

Generalforsamling onsdag den 25. marts 2020 kl. 18.00: 

 

Husk af reserver denne dato i kalenderen, mød op og gør din indflydelse gældende 
omkring arrangementer, aktiviteter, økonomi m.m. 
 
Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægtens § 8.  Forslag der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal indgives 2 mdr. 
generalforsamlingen.  Dagsorden jr. vedtægtens §9. 
 
Officiel indkaldelse annonceres i Ugeavisen Svendborg i uge 10. 

▄ 
 

 
Gennemførte arrangementer oktober og november: 
 
Wienerschnitzel fredag den 4. oktober 2019: 
Af Ellen Larsen, støttegruppen. 

Støttegruppen diskede igen op med wienerschnitzel.  Noget der var efterspurgt med håb om gentagelse.  
Vi tog imod opfordringen og kunne igen præstere gode og vel tilberedte wienerschnitzler levereret fra BF 
Oks.  Serveringen blev efterfølgende omtalt i rosende vendinger. 

 

For at understøtte oktoberfeststemningen var bordene 
pyntet op i oktoberfestfarverne – hvidt og blåt.  Der var god 
opbakning til festlighederne, idet 74 var mødt op.   

Vi nøjedes ikke med spisningen, denne gang var der 
levende musik med ”Gate64”, der leverede en dejlig 
blanding af gammel og nyere musik, god afdæmpet musik 
under spisningen og blandet dansemusik bagefter.  
Musikken faldt i god smag og der var mange der var ude på 
dansegulvet - festen sluttede ved 23-tiden. 

Det var en helt igennem fornøjelig aften.  En stor tak til alle der bakkede op om arrangementet og til alle 
der har hjulpet til med at skabe rammerne, samt sørget for hjælpende hænder til forberedelsen og 
gennemførelsen af hele arrangementet. 
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▄ 

Fredagsbar den 11. oktober og 8. november 2019: 
Fredagsbaren var som vanlig en hyggelig og afslappende stund, der var en del af ”stamgæsterne”, men 
nye og nogle tilflyttere dukkede op, hvilket vi er meget glade for.  Lad budskabet sprede sig - kom er værd 
med næste gang. 

▄ 
 
Frokostkoncert med Fangekoret søndag den 27. oktober 2019: 
For 2 år siden gav Fangekoret koncert i forsamlingshuset.  En meget vellykket koncert, der på mange 
måder gav stof til eftertanke.  Da der på daværende tidspunkt var stor interesse for at få koret til at give 
en ny koncert, lod det sig ikke gøre i 2018, men næsten på 2 års dagen for koncerten i 2017. 
 
Koret har i 2019 haft 25 års jubilæum med Louise Adrian som den der fik koret i gang og siden med stor 
ihærdighed har kunne fastholde både sit engagement og udstråling af glæde ved arbejdet.  En fantastisk 
indsats i et system, der ikke altid er ”lette at danse med”. 
  
Vi har spurgt Charlotte og Gudmund Larsen om deres oplevelse af koncerten: 
 
”Et skønt frokost- og eftermiddags arrangement søndag d. 27. oktober, hvor smagsløgene, tårerne, 
grinene, hyggen og musikaliteten blev pirret. 
 
De som endnu ikke har oplevet Fangekoret, er gået glip af meget, en oplevelse med dybe menneskelig 
aspekter - vi oplevede dem for 2. gang, og kommer Fangekoret igen 3. gang, møder vi helt sikkert op. 
Forsamlingshuset bød på en rigtig lækker søndagsfrokost med alt, hvad hjertet kan begære. Det var 
tydeligt at mærke, at koret nød at optræde i Åbyskov Forsamlingshus, for så får de nemlig rigtig lækker 
mad den dag. 
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Fangekoret består at personer, som sidder inde eller har siddet inde, og som kan lide at synge. Mange har 
siddet i 7 til 8 år, med andre ord de er ikke kun stukket af fra en benzinregning på tanken! Mange sidder 
nok for narko, vold og økonomisk kriminalitet. 
 
Dybest set er det mennesker som alle os andre, som har koner, kærester og børn. I de tekster de har skrevet 
til deres sange kan vi læse om den skam, de bærer på, flovheden over for deres børn og ægtefælle - far 
sidder bag lås og slå. Nogle af sangene er dybt rørende, og i nogle tilfælde er ægtefællen med barn mødt 
op i Forsamlingshuset for at se far synge. Når koncerten er slut - ja så går turen for far igen til Vestre 
Fængsel eller et andet fængsel. En ting er sikkert, fangerne har selv købt og indløst billetten til spjældet. 
En musikalsk oplevelse, som vi sent glemmer.” 
 

 
 

▄ 
 
Halloweenfest for børn torsdag den 31. oktober 2019: 
Tekst: Katrine og Cathrine 
Foto: Preben Gammelmark 
 

 
 
For første gang nogen sinde blev der holdt halloween fest i forsamlingshuset og hvilken debut – mere en 
70 mødte op, hvilke må betyde, at vi havde ramt ”plet”. 

Forsamlingshuset var pyntet på bedste uhyggelig vis og fyldt med røg fra røgmaskine, hvilket medførte 
en lidt turbulent start da samtlige røgalarmer gik i gang.  Såvel godt i gang startede ”mumie-legen”, hvor 
børnene skulle pakke hinanden ind i toiletpapir, derefter skulle alle de modige børn stikke hånden ned i 
det ukendte, det resulterede i hænder fyldt med kartoffelmel, blåt slim, grøn flødeskum på jagt efter søde 
sager. Herefter havde Christiane forberedt en lækker uhyggelig menu til både store og små.  I baren kunne 
der købes drageblod (grøn saft) og blodtørst (rød salt). Aftenen sluttede med at dansegulvet blev fyldt 
med balloner og børnene kunne tonse rundt til ballonleg, lige da man troede at festen var slut fik vi besøg 
af et frygteligt spøgelse, der kom til syne bag scenen og vandrede ud blandt folk på gulvet og således 
sluttede en dejlig (uhyggelig) halloween aften i Åbyskov.  

Den 2. november 2020 bliver der igen Halloween for børn. 
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▀ 

 
Andebanko mandag den 4. november 2019: 
 
Gennem de seneste år har der i november været andebanko i forsamlingshuset, der har som oftest været 
et pænt antal spillere, men i år slog det alle rekorder, idet der var mere end 100 der var mødt op.  Vi siger 
tal for opbakningen.  Vi siger også tak til SuperBrugsen, der havde sponsoreret sidegevinster. 
 
At få banko er naturligvis som at spille i lotteriet, hvem der får rækker eller plade er tilfældigt, men nogen 
syne måske lidt uretfærdigt, at enkelte hjemtager flere præmier, men sådan er spillet jo.  Der var stor 
stemning for, at det kommende julebanko blev til juleandebanko, hvilket holdes den 5. december, vi håber 
naturligvis også på stor deltagelse. 
 

 
 

 

For at holde traditionen er der naturligvis også andebanko i 2020.  
 
Det er torsdag den 5. november 2020.  Vi sørger for, at der er gode og  
fyldige ænder som præmier – måske er der også sidegevinster. 
 
Det er altid festligt at være med. 

▄ 
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Erik Clausen onsdag den 13. november 2019: 
 
Denne aften med Erik Clausen var ikke planlagt, men da der var mulighed for at søge tilskud fra 
Svendborg kommunes kulturpulje til arrangementer i forsamlingshusene, så lagde vi os i selen for at finde 
et tilbud, der måske kunne trække publikum.  Det viste sig at være rigtigt.  Vi havde fuldt hus med godt 
100 deltagere - tak for opbakningen. 
 
Ved aftenen mødte vi en lidt handicappet Erik Clausen, der stadig havde eftervirkninger fra et meget 
alvorligt styrt på sin racercykel i 2018, hvor han måtte aflyse sin turne.  Styrtet var så alvorligt, at han har 
været i livsfare og uden bevidsthed efter uheldet.  Hvis nogen derfor undrede sig over, at det ikke var en 
Erik Clausen, der var helt på ”mærkerne”, hvad angår bevægelighed og udstråling, så er det forklaringen.  
Når dette tages i betragtning, så var et overraskende, at han var i stand til at givet et så godt show.  
 
Aftenen var annonceret som Talkshow og det var det. Ordstrømmen var stor, provokerende og morsom, 
ligesom der var alvor bag.  Der var en virkelig god stemning hele aftenen, mange grin og smil.  Nogen af 
publikum gav efterfølgende udtryk for, at der ikke meget var meget indhold i Erik Clausen ordstrøm, 
andre vil sige:  Det gav noget at tænke over, der var mange bolde i luften. Så alt andet lige blev formålet 
med aftenen indfriet:  At give alle en god oplevelse.  
 

  
                                                    
        Erik Clausen                                          Som dette billede viser, var der god stemning. 

▀ 
 

Vinsmagning ” Julens vine” den 22. november 2019: 
 

 

Den efterhånden tilbagevendende vinsmagning 
med Erik Prangsgaard havde samlet omkring 50 
deltagere. 
 
Der var 8 vine der skulle smages på.  Erik havde 
valgt vine fra: Frankrig, Italien, Californien og 
Portugal. 

Til vinene blev der serveret forskellige retter, der både kunne bruges til julefrokosten, julemiddagen og til 
nytår, så alle muligheder stod åbne.   
 
Serveringen bestod af: Prebens gode ciabattabrød til ”boblerne”, laksetærte, frikadeller, flæskesteg m. 
rødkål, andebryst med mimosesalat, 2 slags ost og som dessert der figentrifli. 
 
En dejlig aften med gode informationer om vinene, alle blev mætte, fik smagt på gode vine under kyndig 
guidning af Erik, der gav gode råd på sin sædvanlige dejlige jordnære måde. 

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Vi er begge på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

Heidi: 50 93 00 19
Heidi-73@live.dk

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

Tinalaursen1@live.dk

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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Folkefesten 2019 
 

Lørdag d. 26. oktober dannede Skårup Kultur- & Idrætscenter endnu engang 
rammerne om årets Folkefest – denne gang med 80’erne og 90’erne som 
gennemgående tema. Kirsten & co. havde pyntet flot op og rigtig mange gæster 
var sprunget i farverigt 80’er / 90’er tøj, hvilket var med til at skabe en herlig 
stemning fra starten. 

 

Johan og hans team diskede op med lækker retro-mad fra Landkøkkenet og 
Stark & Thrane sørgede for hotdogs til natmad, mens bar-, køkken- og 
serveringspersonalet som sædvanligt havde fint styr på tingene.  

Diskotek Nightlife sørgede for at sætte gang i festen både før, under og efter 
maden med skålesange og masser af dansevenligt musik – ligesom der blev 
bakket godt op under Jane Fonda-showet, som for alvor fik folk op af stolene 
og skød festen i gang. 

Harske Hubbi kiggede forbi og satte sit præg på festen med klassiske 80’er 
hits, hans særlige,  fynske vendinger og lune humør. Bestemt et festligt indslag. 

Han slog dog ikke aftenens hovednavn ”Skårups Sønner”, som med deres 
pirrende, meget professionelle, perfekt timede, nærmest synkrone og totalt 
gennemførte show tog underholdningsindslaget til et helt nyt niveau og 
fuldstændig væltede hallen. Der blev taget tusindvis af billeder undervejs, men 
de blev desværre alle bortcensureret af bladets redaktion. 

 

Festudvalget 2019 - minus fotografen Tina 
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For første gang i flere år var vi oppe på næsten 300 deltagere. Dejligt at der 
kommer stadig flere og flere med og især at mange nye vælger at deltage og 
forhåbentligt finder ud af, at det er en fest, man har lyst til at være med til igen 
og gerne vil bakke op om. 

Der skal lyde en kæmpe tak og stor ros til jer allesammen! Lutter glade 
mennesker og I var alle med til at skabe en fantastisk stemning og gøre aftenen 
til endnu én, vi alle kan glæde os over i rigtig lang tid. Der var gang i baren og 
dansegulvet hele aftenen og der var god stemning og højt humør fra start til 
slut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det skal I have mange tak for! Det er jo lige netop den opbakning fra jer og 
stemningen under festen der gør, at festudvalget med stor iver og entusiasme 
allerede har kastet sig over planlægningen af næste års fest.  

Vi kan ikke sige det tydeligt nok, men forsøger endnu engang... TUSIND TAK 
til alle de frivillige der hjalp til før, under og efter festen – heriblandt jer der hjalp 
med opsætning af scene, bar, borde og stole, Michael & co. som stod i baren, 
Sonja, Frede, Arne og resten af køkkenpersonalet, de unge medhjælpere, 
Kirsten Højrup og hendes team for flot udsmykning og en speciel tak til jer, som 
kom og hjalp med oprydningen søndag morgen! 

Uden jer frivillige var der ikke nogen fest !!! 

Tak til alle sponsorer for præmier til vores lotteri på indgangsbilletterne: 

Sø-Pet Dyrehandel Landevejens Tømrer & Snedker 
Svendborg Dækcenter  Skårup Pizza & Kebab House 
Skårup Grafisk Salon Elmelund  
Q Diner & Takeaway Hos Bageren i Skårup 
Fredlund Byg SuperBrugsen Skårup 
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Festen i år gav igen et rigtig fint overskud, som vi med glæde har givet videre 
til Skårup IF. En god økonomi er selvfølgelig vigtig og altid rart, men det 
vigtigste er stadig, at så mange som muligt får muligheden for og har lyst til at 
deltage i denne årlige begivenhed, hvor hele Skårup og omegn kan samles til 
en fantastisk fest. Med den overvejende positive feedback vi har fået i år, 
glæder vi os allerede til næste års fest, men skulle I have yderligere 
kommentarer – ris som ros – så kontakt gerne en af os i festudvalget eller skriv 
i Facebook-gruppen ”Skårup Folkefest”. 

 

Vi ses igen i 2020 hvor Folkefesten afholdes LØRDAG d. 24. OKTOBER ! 
 

Vi skabte rammerne – I skabte festen ! 
”Det festlige udvalg” :o) 

PS: Se mange flere billeder fra festen, kom med ris, ros og gode idéer og følg med i hvad 
der sker omkring næste års fest på Facebook-gruppen ”Skårup Folkefest”. 
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Julemarked på Damgården. 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

 

Klokken er 14.00 og personalet fra Damgården er klar til at tage imod de besøgende.

Søndag den 1. december blev der traditionen 
tro afholdt det årlige julemarked på 
Damgården til fordel for bussen OSKAR. Igen 
i år var lokalerne pyntet festligt op til jul, og på 
salgsbordene var der arrangeret 
juledekorationer, småkager og mange fine 
julede ting, som kunne købes til billige priser. 
I år var det de pårørendes dag og mange 
lagde også vejen forbi Damgårdens egen bod 
og fik en hyggesnak.  

Damgårdsklubben 
ønsker alle sponsorer 
og frivillige hjælpere 
en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår.  

 
I køkkenet var der salg af gløgg, æbleskiver 
og kaffe. Det duftede dejligt af jul, så snart 
man trådte ind ad døren, og alle fra 
Damgårdsklubbens bestyrelse var 
engagerede med at sælge ting og snakke 
med de besøgende. For at gøre det ekstra 
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hyggeligt var der igen i år julemusik og 
Luciaoptog. I år var det seks piger og en 
enkelt dreng fra Tweenklubben i Skårup, der 
ved deres Luciasang var med til at gøre 
eftermiddagen ekstra festlig.  

 

 

Tak til de mange, der lagde vejen forbi 
Damgården og støttede et godt formål.  

Husk at skrive i kalenderen, at 
Damgårdsklubben afholder 
generalforsamling torsdag den 23. januar 
2020 kl. 18.00 på Damgården. Alle, der er 
medlemmer af foreningen, er velkommen 
til at deltage.  

 

 

 

 

Du bærer lyset frem stolt på din krone. 
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Brudager Forsamlingshus 
Brudager Bygade 11, 5882 Vejstrup 

 
Der er plads til alle uanset alder, ene eller som par, 

nybegyndere eller øvede 
vi har det bare sjovt 

 

Husk kaffekurv til pausen 2030 - 2100 

 
Vi har 

 
Det er altid festligt, så kom og vær med. 

 
 
 

 

Spørgsmål - kontakt Tove 30247466 
Hjemmeside: www: Brudagerfolkedansere.dk 
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Stjernehimlen	lige	nu		
Bethlehems	Stjerne		-	Var	det	planeten	Jupiter	?	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24.	

Hvad	var	det	for	et	fænomen	de	tre	vise	mænd	så	over	Bethlehem	den	morgen	de	nærmede	sig	byen	i	Judæa	for	at	
spørge	Kong	Herodes,	hvor	det	var	Jødernes	konge	lige	var	født.	

Der	har	gennem	tiderne	været	mange	bud	på	fænomenet.	Den	
amerikanske	astronom	Michael	R.	Molnar	mener	at	have	
sandsynliggjort,	bl.	a.	gennem	en	romersk	mønt	fra	byen	Antioch	i	
Syrien	fra	år	6	e.v.t.	med	et	stjernemotiv,	at	det	må	have	været	en	
planet,	de	har	set.	Man	mener	at	Jesus	blev	født	før	år	4	f.v.t.	fordi	
det	år	døde	kong	Herodes.	Molnar	har	nærstuderet	stjernehimlen,	
som	den	så	ud	i	årene	umiddelbart	før	år	4	f.v.t.	og	kommet	til	den	
konklusion,	at	det	må	have	været	planeten	Jupiter,	som	de	har	set,	
fordi	den	særligt	tidligt	om	morgenen	den	17.	april	år	6	f.v.t.	stod	
stik	øst	lavt	over	horisonten	over	Bethlehem.	Fig.	1	viser	
stjernehimlen	over	Bethlehem,	som	den	så	ud	lige	ved	solopgang	
den	17.	april,	år	6	f.v.t.	Det	må	have	været	om	foråret	for	
hyrderne,	som	omtales	i	Mattheusevangeliet,	ikke	vogter	får	om	
vinteren.	
	
Det	er	Molnars	teori,	at	de	såkaldte	3	vise	mænd	fra	østerland	har	været	astrologer,	den	tids	stjernekendere.	
Fænomenet	kan	ikke	have	været	en	supernova,	for	så	ville	andre	kilder	have	omtalt	det	vidt	og	bredt,	og	man	ville	
have	kunnet	finde	rester	af	på	himlen	i	dag.	En	komet	er	også	udelukket,	fordi	man	godt	kendte	fænomenet	kometer	
allerede	den	gang,	og	da	man	forbandt	ulykker	og	forbandelser	med	kometer,	kan	det	af	den	grund	udelukkes.	Den	
særlige	planetkonstellation	den	morgen	viser	hele	tre	planeter	på	række.	Først	har	Venus	været	meget	klar,	meget	
tidlig	om	morgenen,	dernæst	Saturn,	men	meget	svag,	næppe	synlig	og	sidst	er	Jupiter	stået	op	over	den	østlige	
horisont	allerede	kl.	03:48	som	en	klar	stjerne.	Så	både	Jupiter	og	Venus	er	mulige	forklaringer.		
	

Sidste	nyt	fra	Hubble	rumteleskopet				

Komet	2I	Borisov	
Den	30.	august	i	år	stod	amatørastronom	Gennardy	Borisov	og	kiggede	i	sit	hjemmebyggede	65cm	(diameter)	store	
teleskop	hjemme	på	Krimhalvøen.	Her	observerede	(fotograferede)	han	en	sensation,	nemlig	hvad	der	viste	sig	at	
være	en	såkaldt	interstellar	komet	på	vej	ind	i	vores	solsystem.	Den	anden	interstellare	komet	nogensinde	observeret.	

Den	første	blev	set	i	et	teleskop	på	Hawaii	i	2017.	Se	fig.	2	hvor	kometens	
bane	ses	nogenlunde	vinkelret	på	solsystemets	planetbane	(Ekliptika)	
kommende	ovenfra	fra	stjernetegnet	Cassiopeia,	for	engang	i	2020	at	
forsvinde	ud	i	universet	i	retning	af	stjernetegnet	Hydra	på	den	sydlige	
himmel.	Efterfølgende	har	Hubbleteleskopet	og	mange	andre	teleskoper	
fotograferet	kometen	og	bestemt	dens	bane	nøjere.		
Desværre	er	kometen	alt	for	svag	til	at	blive	observeret	med	det	blotte	
øje.	Den	7.	december	er	den	nærmest	solen	(ca.	300	mill.	km)	og	nogle	
uger	senere	er	den	nærmest	jorden	i	omtrent	samme	afstand	et	sted	
mellem	Mars	og	Jupiters	baner.		
	
	
Fig.	2	Komet	2I	Borisov	

Fig.	1:	Østhimlen	over	Bethlehem	den	17.	april	kl	05:10	år	6	f.v.t.	

Kometen	der	altså	kommer	fra	et	stjernesystem	uden	for	vores	solsystem,	er	1-2	km	stor	og	flyver	med	en	hastighed	
på	34	km/sekund.	Den	vil	blive	afbøjet	ca.	15	grader	af	vores	sol	og	derefter	forsvinde	i	en	parabolsk	bane	mod	ukendt	
mål	ud	i	Mælkevejen,	og	formodentlig	aldrig	vende	tilbage	til	vores	solsystem	
	
Saturn	set	med	Hubble	teleskopet	
Rumsonden	Cassini,	cirklede	rundt	om	Saturn	og	dens	ringe	i	flere	år,	men	endte	sine	dage	i	september	2017.	Siden	er	
det	kun	Hubble	teleskopet,	der	holder	øje	med	Saturn,	én	gang	om	året.	Her	er	et	fantastisk	billede	taget	af	Hubble	

teleskopet	i	juni	måned	i	
år	i	en	afstand	på	1,35	
milliarder	km.	Det	2,4	m	
store	Hubble	teleskop,	
har	en	cirkulær	bane	om	
jorden	600km	ude.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.3	Saturn,	juni	2019		
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Gospelworkshop med Nina Luna den 29. februar 2020
Sidste weekend i februar er der 
gospelworkshop i Skårup Kirke for 
alle interesserede med den super-
dygtige og karismatiske Nina Luna.

Nina Luna er leder af flere store 
gospelkor i København og meget 
anerkendt som både korleder og 
solist i utallige sammenhænge. 
Hun har stor erfaring med gospel 
og har rørt mange hjerter med sit 
talent, engagement og indlevelse. 
En tidligere workshopdeltager skriver:” Der findes to slags mennesker; dem der elsker Nina 
Luna og dem der ikke har mødt hende endnu.” 

Det kræver ingen sangererfaring at være med. Gospel er en meget inkluderende musikgenre. 
Det handler ikke om at være bedst, men om udtryk, indlevelse og energi. Slip glæden løs og 
vær med til dette enestående arrangement!

Workshoppen, der er arrangeret af Gospelkoret Arise, er fra lørdag 10.00 til 16.00. 
Efter en pause holder vi koncert 17.00 - 18.00. 
Korets pianist og kirkens organist, Rasmus Grønborg, spiller med hele dagen og til koncerten 
får vi også et par virtuose og yderst rutinerede gospelmusikere med.

Man skal selv medbringe frokost, kaffe/te
Pris for medvirken: 150 kr.
Entre til koncerten:   30 kr. (betales i døren, gratis for medvirkende selvfølgelig)

Tilmelding til workshoppen via billet.dk. Tilmelding åbner primo december - 
hold dig evt. orienteret på kirkens hjemmeside.
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100 års jubilæumsfest  
i Skårup IF. 

   En lille appetit vækker for uge 25 i 2020. 
     - Andet spændende ligger på tapetet. 
 
 

Der bliver lavet en udstilling i foyeren,  
hvor der vil være mulighed for at, 

 se Skårups IF og hallens udvikling gennem tiden. 
 

Skulle du ligge inde med en god historie,  
avisudklip, billeder eller andet godt.  

Så kontakt Basse på tlf. 71780544 
 
 
 
 
 
Kom og vær med til at fylde hallen som i gode gamle dage.  
                    SØNDAG d. 14.6.2020 kl. 15.  
Hvor vi åbner vores jubilæumsuge med Team Banko Carl Show,  
med en masse flotte gevinster sponseret af Super Brugsen Skårup. 
Samtidig fejre vi SB Vennerne/SIF Støtterne fylder 50 år.  
Hvor de har taget to jubilar med, som har været med fra starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Banko Carl 
Søndag d. 14.6.2020 
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      Kom og hep på Skårup IF, når der fløjes 
op til kamp ONSDAG D. 17.6.2020,  

kl17.00, mod OB´s Old Boys, 
som består af flere gamle  

landsholdsspillere og superligaspillere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag d. 20.6.2020 slutter vi ugen af med et brag 
af en jubilæumsfest. Så find dine gamle holdkammerater,  
tag naboen under armen eller andet godt folk på din vej,  
så spiller Fenders op til dans og en festlig aften og lad os sammen  
fejre at Hallen har 50 år jubilæum oven i.  
 
  
    På vegne af Jubilæums udvalget. 
               Arne Møller Larsen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

OB´S OLD BOYS. 
ONSDAG D. 17.6.2020 

 
 
 
 
 
 

Jubilæumsfest med Fenders 
                  Lørdag d. 20.6.2020 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 KKrriissttiiaann  KKøøllllnn    
TTllff..  4400771111334444  

AAggrrooNNaattuurr  
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

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

post@vejstrupblikvvs.dk

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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Folk og Fæ
ønsker  
alle vore 
læsere

en glædelig
jul og 

et godt 
nytår



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Onsdag d. 8. januar 
Starter Brudager Folkedansere op igen. 

Se www: Brudagerfolkedansere.dk
Onsdag d. 22. januar kl. 19.00

Borgermøde i SKI
Onsdag d. 22. januar kl.18.00 

Underholdning med ”Den Syngende Maler”.                                                                                                                                       
(læs mere inde i bladet) Skårup Pensionistf.

Torsdag d. 23. januar kl. 18.00
Damgårdsklubben afholder generalforsamling 

på Damgården.
Onsdag d. 19. feb.kl.18.00  

Fastelavn med spisning og stille musik.                                                                   
Skårup Pensionistforening

Mandag d. 24. februar kl. 18.00
Fastelavnsspisning i Skårup Bylaug i SKI

KUN FOR MÆND
Lørdag d. 29. februar kl. 10-18
Gospelworkshop med Nina Luna

Skårup Kirke
Søndag d. 14. juni kl.15
100 års jubilæum i SIF

Onsdag d. 4. marts kl.19.00 
Foredrag med Henning Frandsen                                                                                 

(læs mere inde i bladet) Skårup Pensionistf.
Onsdag d. 18. marts kl.16.30 

Generalforsamling for alle 3 foreninger                                                                       
Skårup Pensionistforening, 

Pensionisthuset og Pensionisthusets Støtter. 
(læs mere herom i bladet)

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944

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

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

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

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

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


