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 Kære Folk & Fæ læser!
Så er det igen tid til at minde dig om, at det næste  

nummer af bladet bliver omdelt af vores trofaste  

indsamlergruppe, og vi håber naturligvis, du vil støtte  

lokalbladet, når de kommer rundt med indsamler-  

bøsserne i august måned.

Heldigvis er der længe til august, så du kan sikkert nå at  

hæve nogle kontanter, da de ikke kan modtage betaling  

fra kort.

Hvis du har glemt at hæve nogle kontanter, er der nu  

mulighed for at støtte bladet ved at betale et beløb på:

MobilePay: 2548 7386
Det betyder meget for vores økonomi, at du støtter os,  

men det betyder også meget for os, at vore læsere denne  

ene gang om året tilkendegiver deres påskønnelse af det  

arbejde, vi gør i redaktionen.

Du er måske ved at være træt af at høre det, - - men alle i  

redaktionen arbejder ulønnet for at lave et lokalblad, der

kan styrke og støtte lokalsamfundet her i ”vores distrikt”.

Augustnumret omdeles fra lørdag d. 12 

august og 3 uger frem.
Vi glæder os til at komme rundt med ”raslebøsserne”. 

Læs om vores nye ”Opslagstavlen” senere i bladet, og  

kom så bare i gang med at bruge den. (Det er helt gratis)

Det kan være nødvendigt at gentage sig selv - så derfor:

Folk & Fæ vil i de kommende år gerne i kontakt med 

nogle af de mange mennesker, der bruger deres fritid 

på frivilligt, ulønnet arbejde i forskellige foreninger, 

klubber o.s.v. - Kontakt snart redaktøren !

Tip en god historie til Folk & Fæ.
Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har en god historie,  

som kan have interesse for vore læsere. - Det skal  

naturligvis være om noget, der har eller har haft  

tilknytning til ”vores distrikt”. 

Mange af vore trofaste sponsorer er endnu ikke blevet  

portrætteret i bladet. Kontakt mig hvis du ønsker et  

firmaportræt i Folk & Fæ.

Ring til 7010 4000 hvis du ikke modtager bladet:

Fredag d. 16. juni

August ?? - Indsamlergruppen

Fredag d. 13. oktober

Fredag d. 15. december

 Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ 

Henning Philbert

Støt os på: MobilePay: 2548 7386

Fynske Bank : Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
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Indsamlergruppen august 2017 i Skårup Sogn

Mona Søndberg
Skovmøllevej og Tværvej

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Henning Philbert
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Piilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyvejen - Nørrelund

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf Søndberg
Åbyskov
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Christina Durck
Brudager 

Lone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Hanne Skov
Vejstrup

Rosenfeldt 
Oure

Kære Folk & Fæ Læser!
Næste nummer af Folk & Fæ bliver omdelt af vores trofaste indsamlergruppe. Vi 

håber, I er glade for, at bladet nu udkommer i farver og vi håber derfor, 
I vil bidrage med lidt ekstra, da udgifterne er steget voldsomt.

Vore indsamlere kan kun modtage kontante bidrag. Heldigvis er der længe til  august, 
så I kan nå at gemme nogle kontanter til de kommer forbi med ”indsamlingsbøsserne”, 

men nu er der også mulighed for at støtte lokalbladet ved at benytte:

MobilePay: 2548 7386
I kan også støtte ved at lægge penge i voers lille pengekasse i SuperBrugsen eller ved 

at overføre et beløb til vores konto i Svendborg Sparekasse 
eller via netbank på: kontonummer: 819-56-11123

Hermed sendes mange sommerhilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Indsamlergruppen i Oure, Vejstrup og Brudager
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Mit mål er OL i Tokyo i 2020. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

På ”Hovgaard Rideskole” på Oluf Ringsvej 18 i Skårup har vi aftalt at mødes med den snart 18-
årige dressurrytter Karoline Rohmann, der er datter af Dorthe Rohmann. Karoline har, som flere 
læsere måske allerede tidligere har læst i bl.a. en artikel i Fyns Amts Avis, vundet bronze ved 
Europamesterskabet i 2016 i dressur. Mesterskabet fandt sted i Valencia i Spanien fra den 20. til 24. 
juli. Karoline repræsenterede Danmark for 3. år i træk ved EM, men i 2016 på hesteryg og som 
junior rytter.  

 Karoline fortæller, at 
man som rytter starter 
med at ride på en pony 
indtil man er 16 år. 
Derpå rykker man op til 
heste og rider som junior 
i to år. Fra 18 års alderen 
rykker man op til 
”young rider”.  
Hele Karolines familie 
har heste. Hendes 
mormor har et stutteri i 
Gislev, og hendes mor er 
indehaver af Hovgaard 
Rideskole i Skårup, og 
her har Karoline siden 
2016 hjulpet sin mor. 
Karoline tager heste ind 
til træning og sælger 
ponyer og heste. Hendes 
planer er fortsat at ride  
bl.a. på Noosa Melody, 
som er avlet af hendes 
mormor Else Rohmann, 
der er indehaver af 
Melodyhorses.com 

Karoline har været 
omgivet af heste hele sit 
liv, og som 11-årig vandt 
hun Fynsmesterskabet 
for hold på sin ponyen 
Anton.  

Karoline Rohmann sammen med Noosa Melody, der er af racen Dansk Varmblod. 

Efter dette mesterskab begyndte interessen for konkurrence at komme, hvor det tidligere blot havde 
været hyggeligt at have med heste at gøre.  
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I 2014 var Karoline med ved sit første Europamesterskab i Irland. Her blev hun nummer fire. Det 
var en stor oplevelse for hende.  

I 2015 vandt Karoline bronze for hold i EM i Sverige på Adriano.  

I 2016 vandt hun bronze i Valencia. Det var, som tidligere nævnt, i juli måned og meget varmt. Ja, 
så varmt, at hestene ikke kunne blive transporteret i deres transportkasser i løbet af dagen, men 
hestetransporten fandt sted igennem tre nætter, da det ellers ville være for varmt for dyrene.  

På podiet efter 
konkurrencerne i Valencia 
i 2016.  

Resultater fra de sidste 
år:  - Nr. 5 på 
verdensranglisten i 2015 
på ponyen Adriano B. 
 - Et utal af placeringer 
både nationalt og 
internationalt som 
ponyrytter. 
 - Deltaget ved EM 2 
gange hvor det blandt 
andet blev til bronze og 
sølv for hold. 

 - Debuterede i 2016 i middelsvær på hesten Noosa Melody og red til 74 %. 
 - Danmarksmester for juniorer på Noosa Melody 2016. 

I det sidst nævnte mesterskab lå hendes placering 11 % over nr. 2. Karoline vandt guld, og det var, 
som hun selv udtrykker det: ”Megafedt”. Ja, Karoline følte, at det var en kæmpesucces. Læs evt. 
mere om ridestævnet på ”Ridehesten.com”. 
Sådan som udviklingen har været, vil Karoline fortsætte med konkurrenceridning.   

Valget gør, at der er ting, der må fravælges og gives afkald på, men Karoline møder mange 
jævnaldrende ved turneringerne og savner ikke noget.  

Karoline fortæller, at det hovedsagelig er piger, der arbejder med dressurridning, mens drenge er 
mere interesserede i springkonkurrencer.  

Karoline gik en kort periode til håndbold, men det var for vildt for hende. De er nemlig stor forskel 
på enkeltmandssport og holdsport. 

Karoline og Don Louvre.  
Karolines idol er en englænder 
ved navn Charlotte du Jardin. 
Hun har nemlig en særlig 
positiv måde at samarbejde med 
sin hest på. Hun siger: ” Vi” og 
ikke ”jeg”, når hun taler om de 
opnåede resultater ved stævner 
og turneringer. 
Ved dressurridning siger man 
ingenting til hesten. Alt foregår 
med bevægelser med benene. 
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Der er fastlagt et præcist program for, hvilke 
discipliner, hesten skal kunne beherske, ved et 
mesterskab. Det er en selvfølge, at der skal 
bygges tillid op mellem hest og rytter. 
Karolines nye hest Don Louvre blev købt af 

Karolines mormor, da den var et føl. 
Karolines mor har reddet den, og Karoline har 
nu overtaget den, og samarbejdet går godt, 
men Don Louvre er ikke så vant til 
ridestævner endnu.  

 Karoline deltager i 20-30 stævner på et år.  

Onsdag den 31. maj deltager Karoline i et internationalt ridestævne i Uggerhalne i Nordjylland. 
Dette glæder hun sig meget til. Normalt har Karoline det sådan, at der dagen før et stævne indtræder 
en nervøsitet hos hende, men på selve dagen er hun rolig og klar. 

Fremtidsdrøm: At kunne leve af sit arbejde med hestene og at være med ved 
OL.  
Vi lover at vende tilbage, når drømmen er opfyldt og ønsker Karoline held og lykke med sin fremtid 
med dressurridningen. 
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

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 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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SkoVærkstedet –  portræt af en sponsor 

 
 
 

 
 
 
I Brogade i 
Svendborg ligger der 
en forretning med 
værksted, der dufter 
og emmer af læder 
og vækker minder 
om min barndoms 
skomager. Her kan 
du stadig få dine sko 
forsålet og repareret. 
Det er en 
sjældenhed, for i dag 
køber man nye sko, 
når de gamle er 
slidte, så en 
skomager kan ikke 
klare sig med 
reparation alene. 
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Derfor har stedets ejere, Jesper Petersen og hans kæreste, Lotte, skabt en forretning, der er et 
eldorado af spændende livsstilsartikler af høj kvalitet. Du kan få hatte af mange afskygninger – om 
jeg så må sige – du kan lege mafia-boss med en elegant fedora-hat eller engelsk gentleman med 
en ascotcap, som på dansk og norsk hedder en sixpence (hvilket ord englænderne kun kender som 
en mønt) eller se et udvalg af stråhatte og kasketter. For damerne er der også elegante hatte til 
ethvert formål. 
 

 
 

Der er også mange andre artikler de 
fleste af læder, f.eks. bælter, tasker, 
handsker og forklæder. Desuden er 
der et pænt lille udvalg af sko og 
støvler, lækre skind-hjemmesko, 
kvalitetssandaler, træsko og andet 
nøje udvalgt fodtøj. I et hjørne 
bemærker man et udbud af smukke, 
håndlavede butterflies og slips.  
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Det sidste nye er en 
indbydende samling 
af nye vinylplader. 
Jesper og Lotte har 
nemlig i foråret 
startet en ny 
forretning, ”Den 
Glade Plade”, som 
ud over at sælge nye 
vinylplader fra 
butikken i Brogade 
også består af en 
webshop på www. 
dengladeplade.dk. 
 
 
 
 

Jesper er vokset op på P A Wedelsvej i Skårup. På klassebilledet er han nr. 5 i bagerste række.  
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Efter en årrække udenbys er han nu vendt tilbage sammen med sin kæreste, Lotte, der kommer 
fra Langeskov. De har købt et hus i Nørremarken, hvor de bor sammen med deres lille Sylvester på 
2 år. De kan lide beliggenheden, men de har taget den store beslutning at dødsdømme huset, som 
skal erstattes med et nyt. 

Lotte er uddannet møbelsnedker, men nu er det mest 
hende, der tager sig af syarbejdet i forretningen. 
Derhjemme er det især Lotte, der passer den store 
have, og på en mark ved siden af har de sammen med 
naboen 4 får gående, 4 får, der nu har formeret sig 
med 8 lam. Mens Lotte passer have, spiller Jesper 
musik. Han spiller både guitar og bas og har spillet med 
i forskellige bands, f.eks ”Die Reeperbahn” og ”Smokey 
Joes”. 
 

 
 
 
 

 
 
Tekst: Olaf   foto: Henning 
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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 10-16 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

Landevejen 19 - 5882 Vejstrup - Tlf: 40 45 01 70

mads@rkpbilpleje.dk - www.rkpbilpleje.dk
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Tekst: Vibe og Eva Buch. Billeder: Henning, Vibe & udstillernes egne. 

Som mange andre gange blev ferniseringen holdt i forlængelse af brunch-
arrangementet i kulturcafeen. Denne gang havde udstillerne arrangeret en 
workshop for de besøgende. Alle kunne nemlig dekorere en lille keramik-flise 
med inspiration i temaet: Katte, som jo er Getter’s fortrukne emneområde.  

Denne workshop tiltrak mange af de besøgende børn og deres forældre. Det 
blev til ca. 30 forskellige katte-fliser, som Getter tog med hjem. De vil efterføl-
gende blive brændt og samlet til en relief, som vi senere vil vise i bladet. 

I maj og juni kan vi nyde Trine Trollegårds akrylmalerier,  Karen Nordholms pastel– og akvarelmalerier, Tove Jonstrups 
smykker og Getters keramikarbejder i galleriet i SKI. 
Søndag d. 7. maj holdt de 4 lokale, kreative kvinder nemlig fernisering med deres meget forskellige værker .  
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Lige overfor døren i foye-
ren hænger Karens stem-
ningsfulde malerier.  
Her er eksempler på både 
pastel- og akvarelteknik, 
som Karen tydeligvis me-
strer professionelt med fin 
farvesans og fornemmelse 
for både komposition og 
detalje.  

Karens billeder udtrykker 
en poetisk ro med motiver 
fra naturen; Her er nærbil-
leder af planter, smukke 

landskabsbilleder og levende, udtryksfulde dyremotiver. 

Ved siden af og på 1. salen hænger Trines farvestrålende, 
naivistiske og eventyrlige akrylmalerier. Maleriernes  billed-
verden er ofte inspireret 
af gamle, danske sange 
og der foregår en masse 
med mennesker og dyr i 
de idylliske, danske 
landskaber.  

I flere af værkerne kom-
binerer Trine maleriet 
med en funktion, så maleriet samtidig er en dekorativ 

brugsgenstand. På 1. salen hænger maleriske spejle og et farverigt ur blandt Trines mange malerier. 

I montrerne lige inden for døren og på trappen har Getter 
placeret sine fine keramik-katte i utallige stillinger og sjove 
situationer.  

Sommetider supplerer Getter 
sine skulpturer med brugsgen-
stande, så her er også en tabu-
ret og et bord i keramik og i 
montrerne kan man blandt de 
små katte-skulpturer se bade-
værelsesudstyr i keramik selv-
følgelig smukt dekoreret med katte-motiver. 

Længere oppe på trappen er Toves unikke smykker smukt 
udstillet på små træstykker, som giver en fin kontrast til 
de stilrene smykker. Tove arbejder i sterlingsølv og blan-
der ofte med andre materialer som fx emalje. Her kan 
man se både brocher, armbånd og vedhæng.  

De 4 kreative kvinder har lavet en fin udstilling, som er en 
helt lille rejse i forskellige kunstneriske udtryksformer.  

Udstillingen kan ses indtil slutningen af juni.  
Alle kunstnere kan kontaktes for evt. køb.  
Priser og kontaktoplysninger findes i brochurerne i Galleriet 
samt i forrige nummer af ”Folk & Fæ” 
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I juli og august skal vi byde velkommen til en ny lokal kunstner, nemlig billedkunstneren og ”Doodledamen”, Eva Buch, 
som har boet i Skårup siden 1986. Eva har selv skrevet indlægget om sit liv og kreative virke: 

Jeg hedder Eva Buch, er 52 år og jeg har boet i Skårup siden 
1986. På det tidspunkt startede jeg på seminariet og til hånd-
bold, hvilket resulterede i en lærereksamen og 3 børn (Mie, 
Mikkel og Viktor) med træneren.  
Jeg underviser stadigvæk, men træneren er jeg skilt fra og  
børnene er blevet voksne og er flyttet hjemmefra ☺  
Jeg bor nu i Skårup C og er vældig glad for vores lille by. 

I juli og august skal jeg udstille i Skårup Kultur- & Idrætscen-
ter. Det er spændende, udfordrende, fedt og samtidig grænse-
overskridende. Grænseoverskridende fordi man hænger en 
lille snip af sin sjæl op til alle andres skue og vurdering. Jeg 
glæder mig dog mest, fordi det også er en mulighed for at  
høre andre menneskers oplevelse af billederne og for at se 
hvordan alle mine doodles tager sig ud på de hvide vægge og 
måske også sælge en krusedulle eller 2. 

Tegning og fremstilling af billeder har altid fyldt en del i mit 
liv. I mit voksenliv har jeg undervist i billedkunst, men har pri-

oriteret det meget svingende i min fritid. I lange perioder slet ikke. Måske kan det skarpe øje se på nogle af mine 
doodles, at jeg også er matematiklærer ☺  

Det er først indenfor de seneste 4-5 år, at doodles 
har sneget sig ind i mit liv. 

Doodles er en form for krusedulle-, småtings-, 
mønster-, sort/hvid- tushtegnede billeder.  
De er nærmest en videreudvikling af ”telefon-
tegningerne”, som vi nok alle sammen laver. 
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Fernisering: Søndag d. 25. juni 2017 kl. 14-16 

Doodles har mange kvaliteter. Man kan lade fantasien få frit løb, de kan laves med mange forskellige udtryk, 
smukke, provokerende osv, alle kan være med, og så synes jeg nærmest, det virker terapeutisk at sidde og doodle 
i timevis.  

Den terapeutiske virkning har jeg haft gode erfaringer 
med i forbindelse med mit arbejde som lærer i fængs-
let, hvor mange store drenge har taget del i doodleri-
et.  
Vi havde en lille udstilling af indsattes doodles for 1 år 
siden og d. 15.maj i år indviede vi 2 store fællespro-
ducerede doodlesbilleder på fængslets besøgsgang. 
Fremmødet til fernisering i et lukket fængsel er jo be-
grænset, men begge gange var det hyggeligt og kunst-
nerne var stolte af produkterne. 

På væggene i Kulturcenteret vil der også være et par 
collager og malerier. 
Collage interesserer 
mig, fordi man sætter 
ting sammen med for-
skellige historier og dig-
ter en lille ny historie.  
Collagens udtryk kan fx 
være styret af farver, 
temaer eller materialer-
nes struktur eller måske 
den sammenhæng de 
skal ”nydes” i.  
Jeg har bla. brugt kasse-
rede  tegneunderlag fra 
formningslokalet på 
Gudbjerg skole.  
På et af dem kan man læse en stakkels elevs tanker nedskrevet i et hjørne 
”billedkunst er noget lort”.   
Der vil være fernisering d. 25.06 og du er velkommen til at komme og få en øl (eller 
hva´ det ender med ) og en hyggesnak. 

Fra ferniseringen 
i fængslet  

Permanent hjemmecollage 

ET MEGET SURT OPSTØD FRA KUNSTGRUPPEN. 
Under sidste udstilling blev der flyttet rundt på Ole Møllers stenskulpturer og spøgefugle havde tillige lagt Oles pris-
sedler sammen med tilfældige sten fundet på P pladsen. Der skete jo ingen skade og alt tydede på ufarlige drenge-
streger, men det er respektløse handlinger, som naturligvis støder den kunstner, som har lagt sjæl og stort arbejde i 
sine værker.  
Vi er mange brugere af kulturcenteret og  det er dejligt, at vi har et hus med åbenhed for alle. For at det fungerer 
skal lokaliteterne imidlertid bruges med nænsomhed og omtanke.   

Efter sidste episode vil Kunstgruppen hermed appellere til alle om at færdes i udstillingsområdet med respekt for 
vores udstillinger og gribe ind, hvis man opdager nogle, der ikke gør det.       TAK! 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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Pris:  5020,- 

pr. år
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus. 

 
 
Aktiviteter og arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus i 2. halvår 
af 2017: 
 
Ud over de arrangementer der er nævnt nedenfor, kan der blive taget initiativ til andre tilbud.  
Vil du være opdateret, så abonner på forsamlingshusets Nyhedsbrev.  Tilmelding kan ske på 
forsamlingshusets hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
 
Fredag den 23. juni kl. 18-23 – vi samles om bålet på Åbyskov Strandcamping: 

 

Et samarbejde der ikke er prøvet før!  
Vi synes det vil være en god idé, at lave en fælles 
Sct. Hans Aften i Åbyskov.  Derfor er der etableret 
et samarbejde med Åbyskov Strand Camping om af 
lave en fælles bålaften.  Kom og være med til at 
bakke op om et nyt initiativ. 
 
Vi mødes på campingpladsen.  Bålet tændes kl. 
20.30.  Der kan købes øl, vand, is og grillpølser. 
 

 
Tirsdag den 29. august kl. 19.00 - Banko:  
Støttegruppen holder Bankoaften med gode præmier. 
 
Dørene åbnes kl. 18.00.  Der kan købes øl/vand m.m. i pausen. 
 
Lørdag den 23. september kl. 18.00 - Oktoberfest: 

 

Ved årets Oktoberfest serveres der wiener-
schnitzel.  Musikken er lagt i hænderne på  
Preben Vincent Glue fra Ringe.  Pris for 
mad, musik og dans kun 200 kr.  

Tilmelding kan allerede nu foretages på 
NemTilmeld – se hvordan på forsamlings-
husets hjemmeside:  

www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
Nærmere omtale i næste nummer af Folk & Fæ.   
 
En aften i ugen 9.-13. oktober – optakt til vælgermødet der afholdes 9. november: 
Der arbejdes på at afholde et møde inden vælgermødet den 9. november, hvor der gives input 
om aktuelle lokalpolitiske emner, der evt. kan bringes frem og debatteres på vælgermødet.  
Der vil være særlig fokus på, hvordan man kan forsøge at holde spidskandidaterne på sporet, 
så det ikke bare bliver udenomssnak. 
Nærmer om dette i næste nummer af Folk & Fæ. 
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Søndag den 29. oktober kl. 13 frokostkoncert med ”Fangekoret” fra Vridsløse: 
 

 

 
Det er lykkedes os at få en aftale med Fangekoret 
om at give koncert i forsamlingshuset og nyd 
samtidig en god frokost.  Denne koncert er den 
eneste på Fyn i efteråret 2017. 
 
Normalt synger koret i kirker rundt om i landet, 
kun sjældent andre steder, så vi synes vi har været 
heldige med, at det bliver muligt at få en særlig 
oplevelse i forsamlingshuset.  Ved de mange 
koncerter, der har været gennem årene, har der 
været sunget for fulde huse.   
 

Da det er en frokostkoncert er der naturligvis servering, der vil bestå af en frokostplatte med 
efterfølgende kaffe. 
Billetter til koncerten kan allerede nu reserveres/købes.  Gå ind på forsamlingshuset 
hjemmeside www.aabyskov-forsamlingshus.dk og find NemTilmeld, her får man også en 
kvittering for, at man er tilmeldt.  Prisen for koncert og frokostpatte kun 250 kr.  Koncerten 
bliver præsenteret mere uddybende i næste nummer af Folk & Fæ. 
 
Mandag den 6. november kl. 19.00 - Andebanko: 
Det er efterhånden blevet en tradition, at der holdes andebanko i ugen op til Mortens Aften – 
vi gentager derfor andebanko i år.  Dørene åbnes som altid kl. 18. 
 
Torsdag den 9. november kl. 18.00 - Vælgermøde: 
 

 

 

Der har været holdt vælgermøde i Åbyskov 
Forsamlingshus i forbindelse med seneste valg til 
kommunalbestyrelse, regionsråd og folketinget.  
Møderne blev holdt for fulde huse.  
 
Nu hvor der er valg til kommunalbestyrelse og 
regionsråd, holder vi igen vælgermøde. 
 
Det bliver et gammeldags vælgermøde, der 
begynder med spisning kl. 18. 

Der er nu givet tilsagn fra alle partier, der stiller med en kandidat til vælgermødet.  Det er 
dejligt at dette allerede er på plads. Ordstyrer er programvært fra P4-Fyn Ruth Kabel. 
Nærmere detaljer om tilmelding m.m. vil blive omtalt i augustnummeret af Folk & Fæ. 
 
Mandag den 6. december kl. 19.00 - julebanko: 
Støttegruppen holder julebanko – dørene åbnes som altid kl. 18. 
 
Fredag den 22. december kl. 18 - Juletræ: 
Der bliver igen i år juletræ i forsamlingshuset og det er som altid den 22. december. 
Nærmere i Folk og Fæ i oktober. 

▄ 
 
I april og maj måned har der været flere arrangementer festlige og gode arrangementer i 
forsamlingshuset: Vinsmagning, Fredagsbar, Bing Bang Børnebal og hjertestartermøde. 
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Vinsmagning med Erik Prangsgaard den 21. april: 
 

 

Vinsmagningen havde samlet godt 70 deltagere, 
der alle fik en dejlig aften med god vin, dessert og 
kaffe.  Erik Prangsgaard havde udvalg 7 for-
skellige franske vine og sluttede af med en sveske 
i armagnac, hvilket der var mange, der ikke havde 
smagt før. 
 

Bordene var dække op ved 8 mands borde i de 
franske farver. Serveringen bestod af paté, skinke, 
pølse, forskellige oste og æblekage. 

Erik Prangsgaard fortalte på sin sædvanlige enkle og jordnære måde om de forskellige vine, 
hvor de kom fra i Frankrig og hvad de var særligt gode til. 
 
Vinene var leveret fra SuperBrugsen i Skårup og vi siger tik til Paw for de gode tilbud på 
vinene.  Dette var også medvirkende til at vi kunne holde prisen på 195 kr., der må anses for 
billigt for mad og 8 smagsprøver. 
 

   
 

▄ 
Bing Bang Børnebal den 23. april: 
Efter en succesfuld fastelavnsfest var husets nye ”børnegruppe” klar med endnu et 
arrangement. En af arrangørerne – Katrine Holm Bidstrup – skriver om sin oplevelse af 
børneballet: 
 
Søndag d 23 april fra kl. 14-16 var der børnedisco og bamsehospital i Åbyskov 
forsamlingshus. Ja hvad kalder man sådan noget som henvender sig til de 2-8 årige? Bing 
Bang Børnebal blev det til og jeg skal love for at det blev festligt!  
Cathrine og jeg sad i døren og tog imod børnene og deres forældre eller bedsteforældre. Det 
var dejligt at se, at så mange børn havde mulighed for at komme! Ikke mindst finder vi det 
vigtigt at små børn samles om musik og dans i et fællesskab, imens spillede musikken ud af 
højtalerne og discokuglerne lavede et farverigt mønster i gulvet, som især de allermindste 
fandt eventyrligt.   
 
Der var også Bamsehospital ved Kerstin fra Vejstrupgård. Her kunne man få tjekket sin 
Bamse for evt. et brækket ben, få sat forbindinger på de små skrammer. Bamsehospitalet blev 
meget besøgt!  
 
Der blev poppet popkorn i gryder på gammeldags vis, serveret saftevand til de små og kaffe 
med kage til de voksne  
 



22

Som en overraskelse fløj en hel masse balloner ned fra scenen og ballonfesten kunne begynde. 
Lidt før afslutningen blev der uddelt ispinde.  
 
Vi vil sige stor tak til dem som udlånte diverse udstyr til dette arrangement. 
 

 

  

 
Stemning ved Bing Bang Børnebal – Foto taget af Preben Gammelmark. 

▄ 
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Fredagsbar den 28. april og 19. maj: 
Fredag den 19. maj var det 3. gang der blev holdt ”fredagsbar”.  Ved alle 3 arrangementer var 
der omkring 20 deltagere. Godt at opleve, at der bakkes op om dette initiativ og ikke mindst, 
at der også deltager nogen, der lige er flyttet til området. 
 
Det er en hyggelig og afslappet eftermiddag, hvor der på uformel vis er tid til en snak og 
udveksling af synspunkter.  Vi har besluttet at vi fortsætter med fredagsbaren en gang om 
måneden afpasset efter eventuelle udlejninger.  Næste gang vil være den 18. august, hvor vi 
tænder op for grillen – kom med din egen grillmad og få en hyggelig eftermiddag/aften. Vi 
fortsætter fredag den 15. september og fredag den 20. oktober, hver gang fra kl. 16. 
 
 
Kræmmer- og Loppemarked den 28. maj: 
Søndag den 28. maj blev der holdt kræmmer- og loppemarked, hvor der var 14 boder med et 
meget forskelligt udvalg.  I løbet af dagen blev markedet besøgt af ca. 150 betalende voksne.  
Der var som sædvanlig mulighed for at købe diverse drikkevarer, kage og pølsehorn i den 
oprettede café. 
 
Vejret var overvejende godt, hvilket var heldigt for de sælgere, der havde valgt at have deres 
bod udendørs. 
 

 
 

 
 
 

▄ 
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Nyt om aktiviteter omkring Hjertestarteren ved forsamlingshuset: 
 

 

Efter at Preben Wind bad sig fritaget for hvervet 
som koordinator m.m. vedr. hjertestarteren har 
Gudmund Larsen påtaget sig opgaven som 
”tovholder” og koordinator på aktiviteter 
omkring hjerte-starteren.  
 
Selvom hjertestarteren kun har været i brug en 
gang på de ca. 3 år den har været opsat, så skal 
der både være tilsyn med hjertestarteren og folk, 
der kan kontaktes i en situation, hvor der opstår 
situationer, hvor en person kan få hjertestop.  

 
Efter 3 år er der naturligvis behov for en revurdering af strukturen omkring tilkald, tilsyn 
m.m. vedr. hjertestarteren, derfor blev der den 4. maj afholdt et møde med alle, der tidligere 
har vist interesse for evt. at kunne blive tilkaldt i tilfælde af et hjertestop.   
 
I forbindelse med mødet blev der sat et nyt hold akuthjælpere, der fremover betegnes 
Hjerteløbere, der består af 4 personer: Lennart Greve, Åbyskovvej 38, Kurt Kølle, 
Åbyskovvej 76, Lea Holch, Skibsbakken 20 og Gudmund Larsen, Skårupøre Strandvej 91.  
Disse 4 har samtidig lavet telefonliste til de øvrige, der har meldt sig som interesserede i at stå 
til rådighed – en gruppe på 11 personer. 
 
Da hjertestarteren gerne skal være hele områdets hjertestarter og gerne således at flest mulige 
ved, hvordan hjertestarteren virker.  Derfor afholdes der et generelt kursus for alle 
interesserede i lokalområdet, hvilket sker den 14. september kl. 19.00 i forsamlingshuset.  
Kurset vil alene omhandle:  Hvordan man konstaterer man et hjertestop.  Hvad man gør ved 
det. Hvordan virker hjertestarteren.  Der kommer mere om dette kursustilbud når tiden 
nærmer sig. 
 
For hjerteløberne og de øvrige 11 personer vil der den 12. oktober kl. 19.00 blive afholdt et 
kursus i paramedicin.  Der vil være plads til 10 mere på dette kursus.  Interesserede kan melde 
sig på kursusdagen den 14. september. 
 
Kurset vil bl.a. omhandle: Hvordan handler man, når man står med et hjertestop. 
 
Overordnet arbejdes der på, at få etableret en lignende ordning som kører på Langeland.   
 
Projektet kan ikke køre uden penge, idet der både er vedligeholdelse af hjertestarteren, 
serviceaftale så hjertestarteren altid er klar til brug.  Opfølgningskurser for hjerteløberne og 
meget mere.  En af måderne at skaffe penge på vil være, at der i forsamlingshuset opsættes en 
”sparebøsse”, hvor der kan lægges bidrag der ubeskåret går til arbejdet omkring 
hjertestarteren. 
 
Der kan blive brug for hjertestarteren før vi aner det. Vi opfordre til, at ”spøtte i bøssen”, når 
du er i forsamlingshuset.   

▄ 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

SuperBrugsen støtter lokalt . . .
Så blev det afgjort, hvor meget de 3 ansøgerer hver fik fra SuperBrugsens pulje på 10.000 kr. til  
støtte af forskellige lokale aktiviteter.                                               Tekst og foto: Henning Philbert

”Booting Greenland”  fik 4.400 kr. til 44 skolebørn fra Skårup Skole til deres ekskursion til  
Grønland. Ekskurtionen er afslutning på et års-forløb med tilegnelse af viden om miljø/kultur i  
Grønland. - Vi glæder os til at høre fra dem, når de hommer hjem fra det høje nord.

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.

SuperBrugsen SuperBrugsen støtter lokalt . . .
Så blev det afgjort, hvor meget de 3 ansøgerer hver fik fra SuperBrugsens pulje på 10.000 kr. til  
støtte af forskellige lokale aktiviteter.                                               Tekst og foto: Henning Philbert

”Booting Greenland”  fik 4.400 kr. til 44 skolebørn fra Skårup Skole til deres ekskursion til  
Grønland. Ekskurtionen er afslutning på et års-forløb med tilegnelse af viden om miljø/kultur i  
Grønland. - Vi glæder os til at høre fra dem, når de hommer hjem fra det høje nord.

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.
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Portræt af en sponsor.  
RKP BILPLEJE, 
Landevejen 19 i 
Vejstrup. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

Overfor Vejstrup Forsamlingshus på 
Landevejen 19 har Mads Larsen startet en 
virksomhed, han har givet navnet RKP 
BILPLEJE.   

 
Mads med det nye firmaskilt. 

    

 
Mads foran landevejen 19 i Vejstrup. Her har han sit 
værksted i den gule bygning bagtil. 

                                                                  

RKP står for Rengøring, Klargøring og 
Polering.                                            
Klargøringen af biler er både henvendt til 
private og virksomheder, der ønsker, at deres 
bil skal shines op og blive som ny.  

Mads Larsen er født og opvokset i Vejstrup, 
og hans forældre vil være kendt af de fleste i 
Vejstrup og omegn. Det er Dorthe og Michael 
Larsen, der har VEJSTRUP BLIK – VVS 
A/S.  

Mads har ligesom mange andre unge haft 
svært ved at vælge uddannelse. Han har 
blandt andet prøvet til indenfor 
herreekvipering, været en tur på Svendborg 
gymnasium og har hjulpet sin far i dennes 
VVS virksomhed. Men da biler altid har haft 
hans store interesse, tog han den beslutning at 
starte egen virksomhed indenfor bilpleje. 

Mads betegner sig selv som perfektionist og 
vil have, at alt skal se godt ud. Dette må siges 
at være gode egenskaber at have indenfor det 
arbejdsfelt, han har valgt.  

 

Mads har lejet sig ind i et værksted, der ligger 
i tilknytning til Agro Store og har her fine 
lokaler til at arbejde i. Mads har blandt andet 
været på kurser i Jylland og på Sjælland. På 
værkstedet har han certifikater som fortæller, 
hvilke områder han har dygtiggjort sig 
indenfor.
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Mads viser to certifikater frem. 

   

Mads er i gang med at få en Face-book side, der fortæller om firmaet, men håber også på, at 
tilfredse kunder vil sprede budskabet om, at arbejdet, han udfører, er tilfredsstillende og ikke kan 
gøres bedre af andre.   

Privat bor Mads i Svendborg sammen med sin kæreste, Marlene. Til august skal de være forældre 
til en lille dreng.  

”Folk og Fæ” ønsker Mads held og lykke med den nye virksomhed. 
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NYT I BLADET OG PÅ HJEMMESIDEN 
Desværre var der ikke så mange, der i sidste nummer brugte vores faste rubrik, ”Opslagstavlen” 
med gratis annoncer fra private læsere. Vi tror på, at der kan være brug for det…………...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……….så vi fortsætter med rubrikken. Kom med dit opslag. Mulighederne er utallige! 
Læs, hvordan du gør nederst på selve opslagstavlen på næste side eller i beskrivelsen på vores 
hjemmeside: www.folkogfae.dk og på vores Facebookside. 

NYT PÅ HJEMMESIDEN 
Om kort tid vil aktivitetskalenderen på vores hjemmeside få nyt udseende.  

ER DIN KAT LØBET BORT?  
SKRIV HER: 

Vil du gerne invitere til 
noget? Skriv her! 

Den nye kalender fungerer således, at de enkelte arrangører / forenin-
ger har deres egen kalender og når de skriver deres arrangementer ind, 
så kommer arrangementerne automatisk på den store fælles kalender, 
som så også er aktivitets-kalenderen på vores hjemmeside.  
Det betyder, at foreningerne kan se og koordinere deres aktiviteter 
med de andre arrangører i  lokalområdet, så man undgår at lægge ar-
rangementer oven i hinanden.  

På den nye aktivitetskalender figurerer de enkelte arrangører / forenin-
ger i en særskilt rubrik, som læseren kan klikke frem eller slukke for.  
Det betyder, at man kan se en enkelt  (eller flere) foreningers arrange-
menter hver for sig.  
Kalenderen har tillige flere funktioner som fx forskellige visninger og en 
søgefunktion. 

Vi synes, denne nye kalender har mange gode fordele og gør visningen enklere og mere overskuelig.  
Vi forventer, at der samtidig vil komme endnu flere arrangementer på kalenderen, så borgere i vores lokal-
område kan nyde godt af alle de forskellige og spændende begivenheder, som foregår rundt omkring. 

Derfor kan vi kun opfordre jer til jævnligt at besøge www.folkogfae.dk og tjekke kalenderen. 
Kalenderen er i første omgang på engelsk, men vil i løbet af nogle måneder komme på dansk.  En prøveudgave af den 
nye kalender ligger under den nuværende, indtil vi kommer rigtigt i gang. 



29

 

Opslagstavlen er til meddelelser fra private læsere. 
Send dit opslag (+ evt. billede) til vibeff@post24.dk  inden bladets deadline 

Max. 250 anslag, ikke reklamer, politisk propaganda eller brokkerier.  
Hold den gode tone :-) 

Opslaget hænger i det førstkommende nummer af Folk & Fæ.  
Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbageholde uhensigtsmæssige opslag 
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Stjernehimlen	lige	nu	
Af:	Amatørastronom	Erik	Appel,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24	

Sommeren	er	ikke	lige	højsæson	for	stjernekikkeri.	Men	med	lidt	god	vilje	og	interesse	er	der	stadig	
spændende	observationer	at	gøre	i	sommerens	korte	tusmørke,	som	vi	i	det	følgende	skal	se	nogle	få	
eksempler	på.	

Månen			

Vores	nærmeste	nabo	er	altid	et	kig	værd.	Det	er	nymåne	natten	til	Skt.	Hansdag,	søndag	den	24.	juni.	
Allerede	næste	dag	lige	efter	solnedgang	ved	22-tiden	vil	den	tiltagende	måne	kunne	skimtes	over	den	
vestnordvestlige	horisont.	De	følgende	dage	vil	det	interessante	fænomen	kaldet	Earthshine	kunne	
observeres.	Det	er	solens	lys	på	jorden,	der	reflekteres	op	mod	månens	mørke	side,	så	den	ses	i	et	
spøgelsesagtigt	lys.		Månen	er	den	23.	juni	nærmest	jorden	og	virker	derfor	også	relativ	stor.	Vi	ser	allerede	
nu	frem	til	at	Månen	vil	spille	sin	vigtige	rolle	ved	den	kommende	store	totale	solformørkelse	den	21.	
august,	som	desværre	kun	vil	kunne	opleves	i	USA.	

Sommertrekanten	

Du	kan	imponere	dine	grillgæster,	ved	at	udpege	stjernehimlens	lyseste	stjerner.	Her	kommer	
sommertrekanten	ind	som	en	klar	favorit,	der	bør	indgå	i	enhver	grillaftenquiz	ledsaget	af	kølig	rosé	eller	
ligeså	kølig	humle.	

	

Fig.	1:	Sommertrekanten	

Sommertrekanten	består	af	de	tre	stærke	stjerner,	Deneb,	Vega	og	Altair.	De	ligger	i	hver	deres	stjernetegn,	
Deneb	i	stjernetegnet	Svanen,	Vega	i	Lyren	og	Altair	i	stjernetegnet	Ørnen.	Som	det	ses	af	figur	1	ligger	
Deneb	og	Vega	øverst	ca.	20	buegrader	fra	hinanden,	med	Altair	nederst	ca.	30	grader	under	i	trekantens	
spids,	der	peger	nedad.	Sommertrekanten	er	synlig,	som	navnet	siger	hele	sommeren.	Allerede	ved	21:30	-
tiden	kan	de	tre	små	prikker	ses	på	aftenhimlen,	hvis	man	ser	rigtigt	efter	med	de	bare	øjne.		Den	16.	juni	
står	sommertrekanten	og	peger	med	spidsen	nedad	i	retningen	stik	øst	kl	22:00	i	en	beskeden	højde	på	12	
grader	over	horisonten.	Sommertrekanten	stiger	højere	op	på	himlen	i	løbet	af	sommeren.	Den	1.	august	er		
Altair	steget	til	hele	36	grader	over	horisonten	og	ses	nu	i	retning	mod	sydøst	ved	22-tiden.	Husk	at	en	
knyttet	næve	i	udstrakt	arm	svarer	nogenlunde	til	10	buegrader	på	nattehimlen.	
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Du	kan	imponere	dit	grillparty	endnu	mere	ved	at	oplyse,	at	Deneb,	Vega	og	Altair	ligger	i	en	afstand	på	
henholdsvis	1500,	25	og17	lysår	fra	jorden.	Deneb	ses	herved	som	et	rigtigt	kosmisk	fyrtårn	med	en	
udstråling	der	er	omkring	50.000	gange	større	en	vores	sol!		

Ringtågen	Messsier	57	

Lige	under	Vega	i	stjernebilledet	Lyren	finder	man	et	spektakulært	billede	af	en	gigantisk	stjerneeksplosion,	
en	såkaldt	planetarisk	tåge.	Se	figur	2	og	3.	Det	kræver	ganske	vist	en	god	kikkert	på	mindst	8	cm	i	diameter	
og	en	forstørrelse	på	omkring	100x	for	at	se	mere	end	blot	en	lille	prik.	Ringtågen	ligger	2300	lysår	fra	
jorden	og	den	udvider	sig	med	en	hastighed	på	25	km/sek,	men	på	grund	af	den	store	afstand	fylder	den	i	
dag	stort	set	det	samme	som	dengang	i	1779,	da	Charles	Messier	fandt	den.		

						 	

Fig.	2:	Ringtågens	placering	i	stjernetegnet	Lyren			Fig.	3:	Ringtågen	optaget	af	Hubbleteleskopet	

	

Asteroider	

Asteroiderne	eller	småplaneterne,	der	i	milliontal	farer	rundt	om	solen	i	området	mellem	Mars	og	Jupiter,	
består	af	sten	og	metaller.	De	er	opstået	i	forbindelse	med	solsystemets	dannelse,	og	man	mener	at	
grunden	til	at	de	ikke	for	længst	er	samlet	til	en	eller	flere	planeter	skyldes	Jupiters	tiltrækningskraft.		

Asteroiderne	Hebe,	Hygiea,	Juno	og	Astraea	er	allerklarest	i	løbet	af	juni	og	juli	måned.	De	kan	let	ses	med	
en	kraftig	håndkikkert	eller	et	mindre	teleskop,	når	bare	man	ved	hvor	man	skal	se	efter	dem.	De	præcise	
daglige	positioner	kan	findes	på	MPC`s	(MinorPlanetCenter)	hjemmeside:	
www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html.	

Venus	

Venus,	nr.	to	planet	fra	solen	er	altid	en	fornøjelse	at	iagttage	selv	med	det	blotte	øje.	Afhængig	af	Venus’	
omløb	omkring	solen	i	forhold	til	jorden	optræder	den	enten	som	en	tydelig	aftenstjerne	eller	
morgenstjerne.	Lige	nu	optræder	Venus	med	stor	styrke	og	tydelighed	omkring	solopgang.	Den	17.	juni	står	
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Venus	klokken	05	om	morgenen	lige	knapt	18	grader	over	horisonten	lige	i	stik	østlig	retning.	Den	21.	juni	
kl.	5	om	morgenen	passerer	månen	4	grader	under	Venus,	en	lille	halv	time	efter	solopgang.		

	

Saturn	og	Cassinis	sidste	dage	–	The	Grand	Finale	

Saturn	med	ringene	er	vel	nok	den	smukkeste	planet	af	dem	alle.	Lige	nu	kommer	den	ikke	særlig	højt	på	
himlen,	til	gengæld	er	ringenes	plan	på	nuværende	tidspunkt	drejet	maksimalt	mod	jorden,	så	vi	lige	kan	se	
ringene	hele	vejen	rundt	om	Saturn	–	et	fantastisk	syn.	Se	figur	4.		Den	16.	juni	ved	midnat	er	Saturn	synlig	
på	den	sydsydøstlige	himmel	bare	11	grader	over	horisonten.	Den	kommer	ikke	meget	højere	på	himlen	i	
løbet	af	de	næste	par	måneder,	idet	den	helt	forsvinder	for	vores	synsfelt	den	26.	august.	Saturn	kan	let	ses	
med	det	blotte	øje,	hvorimod	ringene	kræve	en	stærk	håndkikkert	med	mindst	15x	forstørrelse	for	at	blive	
set.	

	

Figur	4:	Saturn	med	dets	ringe	vendt	maksimalt	mod	jorden.	

Det	interessante	ved	Saturn	lige	nu	er	ikke	så	meget	planeten	selv,	men	rumsonden	Cassini,	som	USA	
sendte	op	for	20	år	siden.	Det	er	helt	utrolige	billeder	og	informationer	Cassini		har	indhente	om	Jupiter	og	
Saturn	og	mange	af	deres	utallige	måner.	Cassini	var	3	år	om	at	nå	ud	til	Jupiter	og	endnu	4	år	om	i	2004	at	
nå	Saturn,	hvor	den	har	foretaget	utallige	ture	rundt	om	Saturn	og	samtidig	passeret	flere	af	Saturns	
måner.	Særligt	har	Cassini	foretaget	127	passager	af	Saturns	meget	interessante	måne	Titan.	

Cassini	har	nu	kun	1%	brændstof	tilbage	og	dens	skæbne	er	derfor	besejlet.	Den	22.	april	lod	NASA,	den	
amerikanske	rumorganisation,	Cassini	flyve	så	tæt	på	Titan,	at	Cassinis	kurs	nu	endegyldigt	er	rettet	mod	
Saturn	selv.	På	sondens	sidste	meget	skæve	(elliptiske)	18	kredsløb	om	Saturn,	vil	den	i	hvert	omløb	
passere	mellem	Saturn	og	den	inderste	ring	for	i	sidste	omløb	den	15.	september,	at	blive	suget	ind	mod		
Saturns	indre	med	en	hastighed	på	30	km	pr.	sekund!	Herved	sikre	NASA	at	sondens	33	kilogram	plutonium	
ender	et	sted	hvor	der	intet	liv	kan	være	og	hvor	det	ikke	kan	skade	noget	eller	nogen.	På	Titan	og	andre	af	
Saturns	måner	har	Cassini	påvist	forekomst	af	oceaner	og	dermed	mulighed	for	liv.	En	plutoniumforurening	
her	ville	derfor	kunne	få	katastrofale	følger	og	det	ville	derfor	være	uacceptabelt,	at	lade	Cassini	ende	sine	
dage	på	en	af	Saturns	måner.	

Se	www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html	for	helt	utrolige	billeder	fra	Cassiniprogrammet.	

NB:	Alle	tider	og	klokkeslæt	er	beregnet	ud	fra	Åbyskov	Amatørobservatoriums	beliggenhed.	
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Sankt Hans
Da jeg var ung og lige flyttet til hovedstaden for at studere historie, kan jeg huske, at alle på studiet 
ja nærmest hele humaniora drog ud i Fælledparken 1. maj under venstrefløjens paroler som den 
største selvfølge. Det stillede jeg ikke dengang spørgsmålstegn ved. Så jeg drog bare med! I dag 
forholder det sig noget anderledes, fordi jeg får sværere og sværere svært ved at relatere til 1. maj, 
hvorimod Grundlovsdag er kommet til at betyde mere og mere. 
Er historien nu ved at gentage sig vedr. Sankt Hans? Da jeg fik mit første embede som præst for 16 år 
siden på Sydlangeland, var der strakt bud efter mig som taler til Sankt Hans arrangementer rundt 
om på øen. Var det i virkeligheden ureflekteret og umodent af mig sådan uden videre at takke ja til 
at skulle holde båltalen rundt omkring på Langeland? Og tro mig! Vejret var altid helt umuligt! Første 
gang jeg skulle prøve at holde en båltale, blev jeg stillet i udsigt, at det foregik på et af de smukkeste 
steder på øen nemlig på en skrænt ned til vandet og med en fantastisk udsigt til Ærø. 

Skarup
Kirke    Sogn

o
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Men hvad hjælper det, når himmel og hav stod 
ud i et, og man ikke kunne se en hånd frem for 
sig og min paraply vendte op ad!! Sidste gang 
jeg holdt båltale, regnede og blæste det så me-
get, at mine papirer fløj rundt i luften. Måske jeg 
skal til at forlange en blokvogn, næste gang no-
gen beder mig om at være taler til Sankt Hans!  

Men tilbage til det med det ureflekterede. For 
sidste år læste jeg et debatindlæg i JP fra en 
kvinde, der undrede sig over, at præster i det 
hele taget medvirkede til den slags arrangemen-
ter, som smagte lidt af  satanistisk dyrkelse af 
glæden ved at lade en kvindefigur forsvinde ved 
en vanærende og lidelsesfuld død på bålet. 

Den kvindelige skribent opfordrede ligefrem 
den danske folkekirke til at træde i karakter og 
give slip på den mistænkeliggørelse og synde-
buksmentalitet vendt mod kvinder, som præge-
de datiden, og anmoder i debatoplægget  kirken 
om at give slip på myten om troldkvinderne, 
som drager på kost til sabbat med djævelen. 

Dermed blev Sankt Hans en gentagelse af for-
tidens synder. Sådan har jeg nu aldrig set på det, 
at jeg på den måde skulle bidrage til at legitime-
re fortidens hændelser. 
Jeg har en mandlig kollega. Måske er han mere i 
pagt med tidsånden! Han er kendt for at hol-
de båltaler til Sankt Hans. Men han har også 
et krav, som skal være opfyldt. Han er nemlig 
kendt for kun at ville holde båltale uden hekse 
på bålet, og efterhånden som det var sivet ind 
i hans netværk, at nu skulle det være slut med 
hekseafbrændinger med ham som taler, fik han 
for et par år siden den sædvanlige Skt. Hans in-
vitation, hvor der stod: ”Af hensyn til båltalerens 
modstand mod hekse, har vi ingen hekse på 
bålet i år. Vi brænder en præst af i stedet for.”

Helle Frimann Hansen

Sogneudflugten går i år til Møn
Vi tager afsted tidlig om morgenen, da vi skal nå 
færgen Spodsbjerg- Tårs kl. 8.15. Vi skal bl.a. besøge 
Møns Klint og Liselund, den meget smukke park, 
der i 1700-tallet var en kærlighedsgave  fra  Antoine 
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Calmette til sin hustru, og vi skal se på kalk-
malerier i en af de mønske kirke, hvor Elmelunde-
mesteren har været på spil. Hvis vi kan nå det, vil 
vi også besøge et Whiskey-brænderi på Nyord, 
en totalfredet ø, og hvor kirken på den lille ø 
er en miniudgave af Frederiksberg kirke. Turen 
er endnu ikke færdig planlagt, men sæt allerede 
nu kryds i kalenderen lørdag d. 9/9 og hold øje 
med næste nr. af kirkebladet eller hjemmesiden. 
Tilmelding til Jytte Philipsen på tlf. 28316300/ 
mail: jytte philipsen eller til præsten inden 1/9.    

Nye medarbejdere
Vi byder både den nye præst i Tved Rebecca 
Aagaard- Poulsen  og vores nye kordegn 
Ellen Sørensen velkommen og glæder os til 
samarbejdet. Man kan få lejlighed til at møde 
Rebecca til gudstjenester i Skårup kirke søndag 
d. 2/7 og søndag d. 9/7 begge gange kl. 9, og 
Ellen Sørensen vil man kunne træffe onsdage på 
kontoret fra kl. 12.30 til 14.30 og Erik Jakobsen, 
vores ny vikarsekretær, vil fortsat holde åben på 
kontoret i kontortiden om torsdagen.   

Bliv minikonfirmand
Kære elev i 3. og 4. klasse
Så er der mulighed for at blive minikonfirmand 
i Skårup kirke!
Tre dage i sommerferiens sidste uge d. 9. - 11. 
august 2017 afholder vi en minikonfirmand-
sommerskole for børn fra 3. og 4. klassetrin i 
tidsrummet fra kl. 8 til kl. 14.
Vi vil beskæftige os med fortælling i kirken, hol-
de kreativ værkssted i kirkeladen, hvor vi leger, 
hygger og synger. 
Der vil være fuld forplejning med morgenmad, 
frugt, frokost og eftermiddagssnacks.
Som minikonfirmand får du et godt indblik i de 
bibelske fortællinger og kirkens ritualer som 
optakt til konfirmandforberedelsen i 7. klasse.
Som afslutning på de tre dage vil vi sammen 
lave en gudstjeneste fredag kl. 14 for hele familien.
Det er gratis at være med, og vi lover at det 
bliver sjovt og spændende.
Tilmelding til Helle Frimann Hansen på mail: 
hfha@km.dk
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Gudstjenester i Skårup kirke fra juli til september 2017
Juli
Søndag d. 2. juli 3. s. e. trin. kl.  9.00 Rebecca  Aagaard-Poulsen

Søndag d. 9. juli  4. s. e. trin. kl.  9.00 Rebecca  Aagaard-Poulsen

Søndag d. 16. juli 5. s. e. trin. kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 23. juli 6. s. e. trin. kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 30. juli 7. s. e. trin. kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

August
Søndag d. 6. august 8. s. e. trin. kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Fredag d. 11. august kl. 14.00 FAMILIEGUDSTJENESTE  v. 
minikonfirmanderne

Søndag d. 13.august 9. s. e. trin. kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 20. august 10. s. e. trin. kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 27. august 11. s. e. trin. kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

September   

Søndag d. 3. sep. 12. s. e. trin. kl. 11.30 Rebecca  Aagaard-Poulsen

Lørdag d. 9. sep. Sogneudflugt til Møn. Kl.   7.00

Søndag d. 10. sep. 13. s. e. trin.  - HØST kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 17. sep. 14. s. e. trin. Kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Konst. sognepræst
Helle Frimann Hansen 
Sdr. Boulevard 58A, 5000 Odense C
Tlf. 62231112 / 21142964 ·  E-mail: hfha@km.dk
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Erik Jakobsen,  træffes torsdag kl. 9.00 - 13.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·  Tlf. 28 77 91 70

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes onsdag kl. 12.30 - 14.30 på 
kirkekontoret i præstegården ·  Tlf. 23 42 81 57

Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·  Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·  Tlf. 23 60 02 18
Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30
Graver: 
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10
Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73
Organist: 
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

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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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

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
Bente Sørensen, 
Anita Grundahl  
og Morten Bytoft

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag og onsdag 14-18 
(med betjening). 
Åbent med selv betjening 
alle dage 7.00-22.00

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

Skårup Tanken  -  Nyborgvej 438, 5881 Skårup
Telefon. 42 50 38 85  -  Mail. skaaruptanken@gmail.com

Åbningstider butik: 
Alle dage 07.00 - 21.00
Morgenbrød
Café Stoppestedet
Udlejning
Festudlejning
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Festen er nu vel overstået og igen udsolgt med 
545 deltagere.
Dørene blev åbnet kl. 17.00 og de første ca. 80 
gæster var allerede på dette tidspunkt trådt i 
venteposition.

Forud var gået mange timer med klargøring fra 
sportshal til festlokale.

Start onsdag med opsætning af lyskæder – 
Torsdag var hallen udlejet til Banko, inden vi 
om aftenen kunne komme videre med den nye 
scene ( hvor var det dog nemt), bordopstilling 
– klargøring af bar og sidst på aftenen prøves-
magning af øllet.

KANDISFESTEN 26. MAJ 2017
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Fredag formiddag pyntning af borde som 
Kirsten Højrup har ansvaret for – godt hjulpet af 
10 damer i deres bedste alder. Kl. 12.59 (aftalt 
13.00) ankom lastbilen med alt udstyret og et 
par af vores mange frivillige var udkommand-
eret til at hjælpe med opsætning.
Kl. 16.30 mødte serveringspersonalet – alle 
nydeligt klædt med hvid bluse og sorte ben-
klæder/nederdel.

Mette fra Johan`s Landkøkken gav instruktion 
med anretning af forret, som er en af opgav-
erne, andre blev ”pladsanvisere”.
Barpersonalet 8 stk. gjorde klar til at modtage 
deførste gæster, og så var der ellers gang i sal-
get lige til kl. 01.00.
Opvask er nok ikke det mest spændende, men 
også det blev klaret på bedste vis, over 700 tall-
erkner – 1100 knive og gafler samt et stort antal 
fade/skåle m.m. kom igennem opvaskeren.

Oprydning efter festen blev rigtig flot klaret af 
aftenpersonalet, så det var forholdsvis nemt for 
lørdagsholdet at ændre fra festlokale til sportshal. 
Stor tak til alle vore frivillige.

Måske en lidt detaljeret beskrivelse af tider og 
antal, men det hele skal fungere, hvis vi fortsat 
skal lykkes med Kandisfest. Med jysk under-
drivelse kan vi vel konstatere at: det var ikke så 
ringe endda.

Nu er det også ulige nemmere at have med at 
gøre når folk kommer for at have en festlig aften.
P.S. næste års fest er den 11. maj, rigtig mange 
er allerede skrevet op.
Henvendelse på tlf. 30 54 13 72.
Som en lille krølle kan det oplyses at stort set 
alle frivillige har bedt om at være med næste år.
                                                            Udvalget.
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Søndag d. 7. maj slog Kulturcafeen dørene op 
for forårets sidste bruncharrangement og i den 
forbindelse havde Kreativ Cafe valgt at vise 
et udsnit af de mange forskellige produkter, 
som er blevet fremstillet i løbet af efterårs- og 
vintersæsonen. Som det fremgår af billederne 
var både strikning, hækling, hakning, filtning, 
trædrejning mv repræsenteret !

I samarbejde med Kirsten (Høyrup) kom scenen 
i Cafeen til at danne rammen om en fin udstill-
ing. Stor tak til Kirsten for hjælpen!!

Ideen var/er at udbrede kendskabet til Kreativ 
Cafe og dermed inspirere andre, der måtte have 
lyst til at dele deres kreative talenter med os, til 
at være en del af det hyggelige fællesskab vi har.

Kreativ Cafe består kort fortalt af ca 10 piger 
(mænd er også velkomne!) der mødes hveranden 
torsdag i ulige uger i Kulturcafeen i tidsrummet 
kl. 19.00 - 21.00. Vi strikker, hækler, syr eller 
laver andre former for kreative aktiviteter. 

Udstilling fra Kreativ Cafe
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En vigtig del af samværet er den gensidige in-
spiration vi giver hinanden. Der udveksles både 
ideer og erfaringer - vi bytter mønstre, opskrifter, 
hjælper og underviser hinanden - sagt med andre 
ord -  vi hygger os og der bliver naturligvis også 
plads til snak og kaffedrikning !

Vi vil derfor gerne invitere alle, der måtte have 
lyst til være en del af det kreative fællesskab til 
at kigge forbi Kulturcafeen, når vi påbegynder 
efterårssæsonen. 
Det sker torsdag d. 14. september kl 19.00 
Det er vigtigt at understrege, at det ikke kræver 
specielle forudsætninger at deltage - øvede som 
uøvede er velkomne - vi lærer gerne fra os !!

Tag derfor en ven eller veninde med - det er 
gratis at deltage og det kræver ingen tilmelding.

Har du lyst til at vide mere kan du/I kontakte 
Merete Petersen
Tlf. 23429198.



42

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!

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

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
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“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
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Aktiv aften på 
Vejstrup Efterskole 
med indvielse af 
”Kanten”. 
Tekst: Margit Løve Kølle.   Fotos: Henning Philbert. 

I aprilnummeret af ”Folk og Fæ” inviterede 
Vejstrup Efterskole lokale borgere i alle aldre 
til et besøg på skolen torsdag den 1. juni kl. 
19.00. 

På skolens hjemmeside var programmet mere 
præcist beskrevet, idet der stod, at der skulle 
finde en indvielse sted af ”KANTEN” med en 
danse- og parkourforestilling. Så er det så 
lige, at finde ud af, hvad ordet ”parkour” 
dækker.  Søger man på internettet, står der:  

Parkour er en fysisk disciplin, hvor man ved 
at tilpasse sine bevægelser til miljøet, man 
befinder sig i, skal passere enhver 
forhindring, der måtte ligge på ens vej. Den 
grundlæggende idé bag parkour er at bevæge 
sig gennem omgivelserne i flow, det vil sige 
at komme fra punkt A til B mest effektivt og 
hurtigst muligt udelukkende ved brug af 
kroppen. Bygninger, gelændere og vægge 
anvendes til fremdrift på en alternativ måde.  

Kl. 19.00 samledes alle tilstedeværende i 
skolens aula, hvor der skiftevis var 
fællessang, og hvor forstander Michael Bjørn 
orienterede om skolen og det værdigrundlag 
skolen bygger på og formidler til eleverne.                                           
Michael Bjørn beskrev det på den måde, at 
skolen arbejder med tre ben: 

 

 

• Det skolemæssige. / Det faglige 
aspekt. 

• Det gymnastiske / 
bevægelsesmæssige/ det sociale. 

• Den almene dannelse/ samtalen/ det 
nære fællesskab/ fællessangen. 

Der blev sunget seks fællessange ind imellem 
orienteringen om skolen. 

Eleverne var gode til at synge med, ja det lød 
næsten som et kor ved flere af sangene blandt 
andet sangen: ”Finder min plads”, med musik 
af en af skolens musiklærere, If Ofodile, og 
tekst af Anne Tingager, tidligere 
viceforstander på skolen.   

Til sangene var der musikledsagelse af to af 
skolens dygtige musiklærere. If Ofodile på 
flygel og Peter Pahnzen på basguitar. Det var 
en fin oplevelse at deltage i. 

 

Figur 1Musiklærer If Ofodile spiller på flygel. 
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Figur 2Musiklærer Peter Pahnzen spiller 
basguitar til fællessangen. 

 

Fællessang i aulaen. 

 

 

Forstander Michael Bjørn præsenterer skolen 
og fortæller om skolens værdigrundlag. 

Michael Bjørn gav et kort rids over skolens 
historie. Til efteråret fylder skolen 150 år som 
kostskole. Det første hold i 1867 bestod af 16 
unge ”knægte”, der skulle have en 
delingsføreruddannelse. At skolen er 
beliggende på Højskolevej fortæller, at skolen 
har været højskole, blev senere 
ungdomsskole, men i 2006 ændredes navnet 
til Vejstrup Efterskole.                                                                                                            
2017 er Landsstævneår og knap 200 af 
eleverne deltager på landsstævneholdet. Dette 
er helt unikt. I alt vil der deltage mellem 6 og 
7000 efterskoleelever ved Landsstævnet, men 
Vejstrup Efterskole stiller med det største 
hold.  

Selvom efterskolen, der bygger på den 
Grundtvig/Koldske tradition, er tro mod 
fortidens værdier af samtalen og fællesskabet, 
er skolens bestyrelse og ledelse samt lærerne 
bevidste overfor, at der er andre kompetencer, 
der er væsentlige i nutidens og fremtidens 
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samfund. Derfor arbejdes der med følgende 
karakteregenskaber: 

• Mod. At turde stå frem. At turde sige 
fra. At turde stå ved. 

• Accept. Accept af andre og af sig selv 
som det menneske man er. 

• Vedholdenhed. At kunne holde fast i 
mål, man sætter sig. 

• Empati. Nogle har det i sig, andre kan 
lære det gennem træning. 

Der er lige nu 243 elever på skolen. 
Hovedparten af eleverne er 10. klasses 
elever. 

Michael Bjørn fortæller, at der er et godt 
kollegaskab på efterskolen.  

Så er tidspunktet kommet for den 
officielle indvielse af den nye bygning, 
der skal bruges til parkour, 
trampolinspring, dans og klatring, og som 
allerede er taget i brug af eleverne og har 
fået navnet ”KANTEN”.  

Kl. 19.55 klippes den røde snor.  

 

Handlingen udføres af Rune, der er en af 
parkourdrengene.                                         
Alle klapper efterfølgende. 

 

Lærer Carsten Plagborg holder en kort 
tale om projektet. 

 

Det er ingeniør, Niels Hammerich, der har 
været rådgivende ingeniør på ”Kanten”. 
Selve projektet har det taget ¾ år at 
gennemføre, men det har udviklet sig 
undervejs i løbet af månederne.  

 

Rådgivende ingeniør Niels Hammerich. 



46

Fodboldmastertur	til	Düsseldorf		

November	2016	satte	Supermasterholdet	stævnen	mod	Düsseldorf	for	at	se	to	bundesligakampe.	Med	start	
i	Odense	tog	holdet	meget	tidligt	afsted	med	tog	til	vores	naboer	mod	syd.	En	hyggelig	måde	at	rejse	
sammen	på	og	også	lidt	et	tilbageblik	på	gamle	dage,	med	alle	mand	på	to	rækker	og	holde	i	hånd	på	
skiftestationer,	så	ingen	blev	væk	eller	glemt.		

Det	er	efterhånden	blevet	en	fast	tradition	at	Skårups	ældste	fodboldhold	tager	en	årlig	tur	til	en	
fodboldkamp	et	eller	andet	sted	i	Europa.	London,	Amsterdam,	Madrid,	Barcelona,	Lissabon	er	blot	nogle	af	
de	steder	som	har	måttet	huse	de	gamle	koryfæer.		

Velankommet	til	storbyen	Düsseldorf	blev	vi	guidet	sikkert	rundt	af	Svend	Jensens	gode	ven	Wolfgang.	
Først	til	hotellet	og	senere	om	aftenen	til	den	første	bundesligakamp	på	turen	og	ellers	rundt	til	det	
omfattende	program	de	næste	tre-fire	dage	

Det	primære	formål	med	turen	var	at	suge	erfaring	og	nye	tendenser	i	fodboldspillet	til	klubben,	så	man	på	
den	hjemlige	bane	kunne	komme	helt	til	tops	og	blive	fynsmester	i	2017.	Et	mål	som	er	inden	for	
rækkevidde,	men	lykkes	det	ikke,	så	er	turen	i	2017	til	Sevilla	allerede	i	støbeskeen.	

	

Et	andet	formål	med	turen	var	at	blive	klogere	på	Tysklands	historie	og	den	industrielle	udvikling	i	Ruhr	
distriktet.	Det	indebar	flere	interessante	besøg	på	virksomheder,	industriarealer	og	kulindvindingsarealer	
som	er	kendetegnende	for	området.	Museumsbesøg	og	besøg	i	nedlagte	kulminer	var	også	på	programmet.	

Et	tredje	formål,	som	absolut	var	det	mindste,	var	det	sociale	samvær	med	holdet.	Der	blev	dog	plads	til	en	
enkelt	wurst	og	sauerkraut	med	et	krus	skummende	øl	–	også	ud	på	de	små	timer.		

 

 

Lærer Carsten Plagborg, der igennem to år 
har været projektleder på ”Kanten” giver 
disse oplysninger: 

• Keld Hermann fra Ørbæk har 
været hovedentreprenør. 

• Street Movement har lavet selve 
parkourdelen. 

• Gubbies, et århusiansk firma, har 
lavet selve klatrevæggen. 

• Vejstrup Efterskoles pedeller har 
udført selve træarbejdet til parkour 
 

     

Lærer Carsten Plagborg. 

Nogle af de unge giver herefter en 
imponerende parkour-, trampolin- og 
danseforestilling.  

Aftenens program slutter med en kop kaffe i 
det fri. Det har været en fin oplevelse at 
overvære og deltage i.  

Dette var første gang Vejstrup Efterskole 
indbød lokalbefolkningen til en aktiv aften på 
efterskolen, men ikke sidste gang.  
Forhåbentlig er denne artikel med til at give 
endnu flere lokale mod på og lyst til at 
komme på besøg på Højskolevej 49 i 
Vejstrup, når der inviteres til åbent hus 
arrangement. 

 

 

 

Der holdes tale ved den officielle indvielse af 
"Kanten". 

 

Dansegruppen og parkourdrengene.    
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Program	for	Mad	&	Muisk	i	2017	–	2018:	

Skårup	Musikforsyning		præsenterer	her	næste	års	musik	program	til	de	4	årlige	Mad	&	
Musikarrangementer.	Vi	mener	selv,	at	dette	program	har	en	kvalitet	og	en	alsidighed,	der	slår	
de	tidligere	4	års	musikprogrammer	i	Skårup	Kulturhus.																																																																																							
V	i	har	lagt	op	til	et	festfyrverkerri	af	musikalske	oplevelser	i	Skårup,	og	vi	håber	at	endnu	flere	
vil	finde	vej	til	vores	arrangemneter.	Så	vi	ses	i	Kulturhuset	I	næste	sæson!			

Julie	Dégas	med	band	spiller	d.	15/9	-	2017	

	

Julie	Dégas	er	noget	helt	specielt.	En	koncert	med	Julie	Dégas	og	band	er	en	speciel	oplevelse	af	
nære	familiære	bånd	og	et	unikt	sammenspil	imellem	det	rolige	nordiske	udtryk	og	de	mere	
energifyldte	brasilianske	rytmer.	Julie	Dégas	er	en	sangerinde	med	verdensmusikalske	rødder	i	
spændingsfeltet	mellem	jazz,	soul	og	samba.		Julie	Dégas	spiller	i	Skårup	med	sin	mand:	musiker,							
sanger	og	komponist	Xiame	Dégas	og	svogeren	Balalli	Degas	på	percussion.		

	Signe	Svendsen	spiller	en	solokoncert	d.	10/11	-	2017	
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Signe	Svendsen	tager	nu	ud	på	egen	hånd	–	helt	SOLO,	efter	mange	års	liveturnéer	med	band.																				
Med	hendes	nærværende	stemme,	de	klare	danske	tekster	og	underholdende	introduktioner,	står	hun	
alene	på	scenen	med	sin	guitar.	Her	kan	publikum	opleve	en	erfaren	sangskriver	præsentere	sangene	rå			
og	nøgne,	f.eks.	”Strejfer”	og	”Rift”	fra	hendes	seneste	album.	Vi	i	Skårup	musikforsyning	oplevede	hende						
i	Svendborg	sidste	vinter,	og	vi	glæder	os	til	at	præsentere	Signe	Svendsen,	som	indtil	nu	er	vores	største	
satsning	indtil	dato	til	Mad	&	Musik	i	Skårup!	

	

BE	BOB	A	LULA	spiller	den	19/1	-	2018	

 

BE	BOB	A	LULA	er	ved	at	opnå	kultstatus	I	Svendborg.	Hver	gang	at	de	spiller	I	Svendborg	er	der	en	
fast	gruppe	fans,	der	møder	op	for	både	at	synge	med	på	de	gamle	rock	and	rolls	hits	og	ikke	mindst	
danse	til	musikken	fra	dengang,	hvor	rock	and	roll	var	det	absolut	mest	provokerende	musik,	som	
ingen	over	20	år	kunne	indentificere	sig	med.		Dette	arrangemenet	vil	være	en	oplagt	mulighed	for	at	
for	en	god	swing	om	til	musik	fra	sidst	I	50	erne	og	starten	af	60erne,	som	f.eks.	“	Jailhouse	Rock”	med	
Elvis,	rockede	around	the	clock	og	“Donna”	med	Ricchie	Valens	m.	m.	fl.	
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Tom Bjerg med band spiller d. 16/3 - 2018: 

	

Tom	Bjerg	har	allerede	har	spillet	2	gange	til	Mad	&	Musik	i	henholdsvis	Banda	Nuevo	og																				
The	Freezecool	Band.	Men	danne	gang	kommer	han	med	sit	helt	eget	musik	og	sit	eget	band,	og	det	kan	
I	alle	glæde	jer	til	at	høre.		Tom	B.	er	sanger/sangskriver,	-teksterne	er	på	dansk,	personlige	og	
nærværende	betragtninger	om	livet	,og	de	udfordringer	der	følger	med..	Sangene	er	vokset	ud	af	en	
tradition	hvor	dybde,	ærlighed	og	integritet	er	centrale	værdier.	Kunstnere	som	Peter	Sommer,	Tue	
West	og	Søren	Huss	har	tidligere	betrådt	den	samme	sti.		

	

Følg	os	på	Facebook:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											Hvis	
du	en	gang	”synes	om”	vores	Facebook	side:	Skårup	Musikforsyning	får	du	automatisk	div.	
informationer	om	vores	arrangementer	på	Facebook.	

	

En	tak	til	vores	sponsorer	der	støtter	Skårup	Musikforsyning	og	derved	også	
musikken	i	Skårup:	

• Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881	Skårup			

• Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,		

5700	Svendborg	

• Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup	

• SkårupGrafisk,	Østergade	1,	5881	Skårup	
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Klip	nedenstående	ud	og	sæt	det	på	opslagstavlen,	på	køleskabet	eller	et	andet	
sted,	så	du	er	sikker	på	at	huske	programmet:	

-------------------------------------------------------------	Klip	---------------------------------------------------------------------------	

	

Julie	Dégas	med	
band	spiller															
d.	15/9	–	2017	til	
Mad	og	Musik	
	

	

	
Signe	Svendsen	
spiller	solo												
d.10/11	–	2017								
til	Mad	&	Musik	
	
	

	

	
BE	BOB	A	LULA	
spiller	den	19/1	-
2018	til	Mad	&	
Musik	
	

	

Tom	Bjerg	med	band	
spiller															d.	16/3	
-	2018	til	Mad	&	
musik	
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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

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

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
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SKÅRUP GYMNASTIK 
FORELØBIGT PROGRAM SÆSON 2017/2018 

 
Babygymnastik 3-12 mdr. 
Familiehold 1-5 år 
Krudtugler 5 år - 0.kl drenge/pige NYT 
Spring og Rytme 1.- 3. kl. piger 
Spring og Parkour 1.- 3. kl. drenge 
Dance/rytmisk gymnastik fra 4. kl. 
Kom og spring med, fra 3.kl. 
Herrehold 

Ret til ændringer forbeholdes 

 
	

	

REKLAMEBANKO
KR. HIMMELFARTSDAG D. 25. MAJ

Borgerforeningen`s  støtter og SIF`s støtter 
arrangerede igen i år Banko til fordel for 

Skårup Kultur & Idrætscenter.
Der var stor velvilje fra vores sponsorer og rigtig 

mange både store og flotte gevinster. Det var nu ikke 
det eneste der var flot, det var vejret også. 

Måske årsagen til at kun 75 mødte op for at støtte SKI. 
Dermed er en tradition slut, da udvalget har besluttet 
ikke at bruge så mange kræfter på dette arrangement.

Overskud på ca. 8.000kr.
Tak til sponsorer og jer der mødte op.

Med venlig hilsen
Støtterne for Borgerforeningen ogIdrætsforeningen

FRIVILLIGE PÅ TØRRESNOR
Idrætsforeningen og de mange forskellige arrangementer i cafeen og 
hallen er alle drevet af frivillige. Vi søger derfor altid efter nye frivillige 
Skårupborgere, der er villige til at give en håndsrækning med et eller 

andet. Opgaverne spænder fra meget små opgaver, der kun kræver et 
par timers indsats, til de store opgaver som træner og lederopgaver, 

der kræver flere timer pr uge.
For at overskueliggøre opgaverne og de mange forskellige timefor-
brug, der ligger på de enkelte, har vi ophængt en tørresnor i cafeen, 
hvor alle de forskellige opgaver hænger. Her er beskrevet opgaven, 

tidsforbruget, dato for opgaven mm relevant omkring opgaven.
Når du finder en opgave der passer dig, så udfylder du opgaven med 

dit navn og adresse og lægger i postkassen. 
Brug lidt tid på at kigge opgaverne igennem næste gang du er på 

scenen i cafeen – for der er helt sikkert en opgave der lige passer dig.
På vegne af bestyrelserne i SIF og SKI

PRISJUSTERINGER I KULTURCAFEEN
Fra efteråret 2017, vil der komme prisjusteringer på enkelte varer og 

engagementer i Kulturcafeen.
Eksempelvis:

Brunch: fra 25/50 kr. til 25/70 kr. inklusiv frugt
Spis Sammen: fra 20/40 kr. til 25/50 kr.

Øl: fra 15-20 kr. og Ale fra 20-25 kr.
Vin: pr. glas fra 10 kr. til 30 kr. (større vinglas)

Flaske vin: fra 70 kr. til 100 kr.
Karaffel vin: fra 40 kr. til 60 kr.

Lejeprisen for cafe og tweenlokalet forbliver uændret 2.500 kr. 
og 2.000 kr. for et dagsarrangement.

De forskellige arrangementer i Kulturcafeen som Brunch, Spis Sammen, 
Mad&Musik og Fredagspub er alle drevet af frivillige, med det formål 

at skabe aktiviteter og tilbud til lokale i Skårup. Samtidig bidrager 
arrangementerne til driften og vedligeholdelsen af hele huset, 

sammen med udlejning af lokalerne. 
Økonomisk trækkes SKI med en gammel gæld på 250.000 kr., som vi skal 

afdrage over de kommende år. Derfor har bestyrelsen sat fuld fokus på 
priser, aktiviteter, udlejning og evt nye indtjeningsmuligheder. 

Har du ideer til nye tiltag, 
så ret henvendelse til centerleder Bo Isaksen på mail bo@hrsund.dk 

VI SØGER EN CAFEMEDARBEJDER
I SKI FRA AUGUST 2017

Vi søger en voksen, gerne pensionist, der vil 
gøre rent i cafekøkken, salgssted, cafelokalet, 
mødelokaler, foyer mm, samt betjene cafeen i 

samme tidsrum med salg, oprydning og opvask mm. 
Arbejdstiden er 12 timer pr uge fordelt på 

hverdage mandage til torsdage 3 timer hver dag 
kl. 18-21.

Lønnen er 124 kr. pr time. 

Seriøse henvendelser til Bo Isaksen kun på mail 
bo@hrsund.dk 

Ansøgningsfrist: 1.aug.2017 

FREDAG D. 30. JUNI
ARBEJDSDAG I SIF/SKI

Fredag d. 30.juni kl.16-20 afholder vi arbejdsdag i SIF/
SKI. Alle er velkommen og alle kan give en hånd med. 
Vi skal bl.a. rydde op på tribunen, rydde op i boldrum, 

opsætte rækværk på stadion, skære græskanter, 
klippe buske, renovere sandkasse, male, generel 
oprydning på arealerne, hovedrengøring i køkken 

og mange flere opgaver. Tilmeld dig på mail til bo@
hrsund.dk eller på sms på 30509555.
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Lokalhistorisk	Forening.	

	Richard	Sørensen.																																																	

Med	nogle	års	mellemrum	har	Lokalhistorisk	Forening	en	artikel	i	dette	blad,	som	fortæller	lidt	om	
hvad	foreningen	er	for	en	størrelse.	Denne	gang	bliver	det	med	et	kort	referat	af	beretningen	på	
generalforsamlingen,	som	fortæller	en	hel	del	om	foreningen.	Der	var	det	uheldige	i	år	at	
generalforsamlingen	faldt	sammen	med	3-4	andre	generalforsamlinger	i	vores	aktive	sogn	hvilket	
gjorde,	at	der	kun	var	lidt	over	halvdelen	af	de	50	vi	plejer	at	være,	efter	vi	har	flyttet	vore	
foredrag	til	pensionisternes	hus.		

I	paragraf	2	i	lovene	står	at	foreningen	gennem	en	udadvendt	virksomhed	skal	udbrede	
kendskabet	og	vække	interesse	for	sognets	historie,	det	synes	bestyrelsen	vi	lever	op	til,	når	vi	ser	
hvor	mange	medlemmer	vi	er,	og	hvor	meget	de	møder	op.	Vi	har	også	medlemmer	der	bor	langt	
udenfor	sognet.	Februar	2016	var	der	foredrag	med	luftfoto	fra	en	del	af	sognet,	nemlig	fra	hele	
Holmdrup	og	ind	mod	Skårup	by,	en	stor	succes	med	fuldt	hus,	det	var	i	samarbejde	med	
Borgerforeningen.	Til	generalforsamlingen	i	april	var	det	tidligere	journalist	Torsten	Nielsen	der	
fortalte	om	escortpigen	fra	Skårup	og	hendes	mord	på	2	mænd	og	andre	kriminelle	handlinger.	På	
Torvedagen	viste	vi	også	flaget	med	en	billede	udstilling	fra	sognet.	I	august	havde	vi	en	velbesøgt	
udflugt	til	Nyborg	Slot.	Lidt	senere	var	der	kirkegårds	vandring	med	efterfølgende	fortælling	og	
billeder	i	Kirkeladen.	Sidst	på	året	en	fortælling	om	bager	Find	dynastiet,	en	familie	der	kan	føres	
langt	tilbage.	Vi	har	også	haft	besøg	af	skoleklasser	ligesom	vi	tidligere	har	haft.	Det	er	klasser	
både	fra	Friskolen	og	kommuneskolen,	som	har	bestemte	emner	de	gerne	vil	have	historie	om,	
eller	hjælp	til,	det	plejer	at	være	en	god	oplevelse	både	for	dem	og	os.	Eleverne	er	godt	forberedte	
og	tør	spørge	om	mange	ting.	Hvis	vi	samler	lidt	sammen	på	det	hele	har	der	været	286	til	vores	
arrangementer	og	57	skolebørn	i	alt	343	personer.	Derud	over	har	der	været	henvendelser	udefra	
til	arkivet	om	hjælp	til	et	eller	andet.	Der	kommer	heldigvis	stadig	arkivalier	ind	som	skal	
registreres.	Foreningen	har	i	dag	ca.	180	medlemmer	som	alle	får	en	personlig	indbydelse	når	vi	
holder	et	arrangement.	Generalforsamlingen	blev	i	år	afsluttet	af	Allan	Zachariasen	der	på	en	
fornøjelig	og	underholdende	måde	fortalte	om	at	være	professionel	løber	rundt	i	verden	i	80erne,	
og	være	med	til	OL	i	1984	det	største	en	sportsmand	kan	opnå,	efter	hans	eget	udsagn.																	
Bestyrelsen	består	af:	Svend	Aage	Eskildsen,	Hans	Jørgen	Nielsen	begge	Holmdrup	Huse,	Tove	og	

Kaj	Bondo	Pedersen,	Richard	Sørensen	Skårup,	Tyge	Jensen	Åbyskov	og	John	
Stillegaard	Tåsinge.	

Da	ombygning	af	
seminariet	er	gået	i	
stå,	er	her	et	billede	
fra	ombygningen	i	
1932.	
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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

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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. 

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  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
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Skårup Pensionistforening                                                  
Skårup Stationsvej 10                                                       
5881 Skårup  

 

 

 
   

 

     I marts blev der holdt generalforsamling og bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand: Ingelise Petersen                                                                                                                                            
Næstformand: Marianne Hansen                                                                                                                                    
Sekretær: Jette Tjelder                                                                                                                                         
Kasserer: Keld Henriksen                                                                                                                                                        
øvrige bestyrelsmedlemmer Grethe Christensen, Bjarne Hoffensetz og Flemming Sørensen  

 

I april var vi på en hyggelig forårstur Tåsinge Rundt med Frørup Rejser. Startede på Bregninge Mølle med en 
lækker  2 retters menu, hvorefter vi blev kørt rundt på det yderste  Tåsinge og små veje, hvor vi normalt 
IKKE KOMMER. Bl. Vornæs Skov, Tåsinge Vejle, Søby, Stjoul. Gl-Vennæs Færgehavn og til sidst Landet 
Kirkegård, hvor Sixten Sparre og Elvira Madigan ligger begravet. Kaffen blev serevet ved bussen ved  
Valdemar Slot inden turen gik hjemad. 

Foto: Bodil 
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Vi har afholdt en  meget vellykket Påskefrokost med 62 pers. og  en lækker buffet  leveret  fra Vikarkokken. 
Der var så rigeligt med mad, så der var ingen der gik sulten derfra. Derefter var der kaffe og amerikansk 
lotteri. 

 

                       

I  maj var vi en tur  i Odins Odense ( Jernalderlandsbyen) hvor der var rundvisning af museumsleder Anette  
der viste rundt og  fortalte om jernalderen mm.. Vi drak kaffe  i det  fri og det blev til en hyggelig 
eftermiddag. 

 

 

Foto: Bodil               
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Kommende arrangementer i Skårup Pensionistforening: 

ONSDAG, den 9. aug. Kl.18                                                                                                       GRILL- AFTEN 

Vi afholder den årlige grill-aften med forskelligt slags kød og diverse salater                   PRIS: KR.   kr. 100,00          
Kaffe og en lille dessert.                                                                                                                                                     
Tilmelding senest den 3.aug.        

 

ONSDAG, den 23. aug. Kl. 14.00                                                                                      MODEOPVISNING      

SENIORSHOPPEN kommer igen, denne gang med efterårets kollektion, så kom og se nyhederne og hvilke 
farver der er in til efteråret. Lokale piger går manneguin. Kom og få en hyggelig eftermiddag. Mænd er også 
velkommen.                                                                                                                                                                      
Kaffe og kage                                                                                                                                          PRIS:  kr. 20,00 

 

ONSDAG, den 20. sept.    SÆT ALLERDE KRYDS I kalenderen  til                              SENSOMMER-TUR TIL ÆRØ 

Vi har arrangeret en tur til Ærø, hvor vi kører fra Skårup Pensionisthus kl. 9.15. Sejler fra Svendborg kl. 
10.05 til Ærøskøbing og kører direkte til Cafe Arthur, hvor der serveres flæskesteg og is. Derfra køres der 
rundt  på øen med en lokal guide, og vi skal bl.a. se Bregninge Kirke, Uldgården, Ella`s. galleri og hvor meget 
der nu er tid til, inden færgen sejler mod Svendborg kl. 16.35. Der serveres kaffe ved bussen.                   
Hjemkomst ca.kl. 18.45.  TILMELDING SENEST DEN 10.aug.                                                          PRIS: Kr. 400,00                                               

 

NYT PROGRAM FOR DET  NÆSTE HALVE ÅR, OMDELES I JULI. 

 

Ingelise Petersen/Bodil Jeppesen 

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK

                        

Kommende arrangementer i Skårup Pensionistforening: 

ONSDAG, den 9. aug. Kl.18                                                                                                       GRILL- AFTEN 

Vi afholder den årlige grill-aften med forskelligt slags kød og diverse salater                   PRIS: KR.   kr. 100,00          
Kaffe og en lille dessert.                                                                                                                                                     
Tilmelding senest den 3.aug.        

 

ONSDAG, den 23. aug. Kl. 14.00                                                                                      MODEOPVISNING      

SENIORSHOPPEN kommer igen, denne gang med efterårets kollektion, så kom og se nyhederne og hvilke 
farver der er in til efteråret. Lokale piger går manneguin. Kom og få en hyggelig eftermiddag. Mænd er også 
velkommen.                                                                                                                                                                      
Kaffe og kage                                                                                                                                          PRIS:  kr. 20,00 

 

ONSDAG, den 20. sept.    SÆT ALLERDE KRYDS I kalenderen  til                              SENSOMMER-TUR TIL ÆRØ 

Vi har arrangeret en tur til Ærø, hvor vi kører fra Skårup Pensionisthus kl. 9.15. Sejler fra Svendborg kl. 
10.05 til Ærøskøbing og kører direkte til Cafe Arthur, hvor der serveres flæskesteg og is. Derfra køres der 
rundt  på øen med en lokal guide, og vi skal bl.a. se Bregninge Kirke, Uldgården, Ella`s. galleri og hvor meget 
der nu er tid til, inden færgen sejler mod Svendborg kl. 16.35. Der serveres kaffe ved bussen.                   
Hjemkomst ca.kl. 18.45.  TILMELDING SENEST DEN 10.aug.                                                          PRIS: Kr. 400,00                                               

 

NYT PROGRAM FOR DET  NÆSTE HALVE ÅR, OMDELES I JULI. 

 

Ingelise Petersen/Bodil Jeppesen 
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Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

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

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Tlf. 4922 4944 ö anja@trykogprint.dk ö TRYKogPRINT.dk

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 
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Nyt fra Damgårdsklubben.
Tekst og fotos. Margit Løve Kølle.

Søndag den 28. maj blev der i samarbejde 
med Borgerforeningen i Skårup afholdt 
spillegilde i Skårup Hallen til fordel for 
bussen ”Oskar”.
60 sponsorer havde været så venlige at give

gaver, og 83 gæster deltog i spillegildet. 

Dette betød, at der blev et overskud på 

11.580,- kr. Bestyrelsen takker alle, der 
bidrog til dette fine overskud.

Kø ved bordene, hvor der købes spilleplader.

Her er en liste over alle de 60 

sponsorer, der så venligst støttede 

det gode formål:

Skårup Grafisk. Tryk og Print.DK. i 
Skårup.
Blomstersmedien. Oure.
Politihjemmeværnskompagniets 
støtteforening i Svendborg.
Skårup Rengøring Ø Åby. Vidjekrogen
1, Øster Åby. V. Jørgen Erik 
Kristensen.
Super Brugsen, Skårup.
Vester Skerninge busser.
Den lokale bedemand i 
Valdemarsgade, Svendborg.
Kirsten Jorsal. Skårup Tværvej, 
Skårup.
Plejecenter Damgården, Skårup.
Nybolig Vestergade. Svendborg.
Rådhuset i Svendborg.

Svendborg Begravelsesforretning ved 
E. Pedersen.
Entreprenør Peter Mortensen.
Sydfyns Fri Fagskole. Klingstrupsvej i 
Skårup.
Royal Biscuit. Islandsvej 10, 
Svendborg.
J.S. Byggecenter, Nyborgvej, 
Svendborg.
Løve Apoteket.
Din frisør. Glarmestervej, Svendborg.
Scan Office, Ole 
Rømersvej,Svendborg.
Møbellageret Abildvej Svendborg.
Fynske Bank,Svendborg.
Bakkegården. Thurø.
VVS, Skårup Smedie.
Skårup Vingård, Skårupørevej 28.
AQUA VITAE Sydfyn, Skårupørevej 
22.
Holmdrup Kloakservice, Skårup.
Elmelund. Damefrisør i Skårup.
Skårup Pizza og Kebab House.
Foder til smådyr m.m. Annette 
Christiansen, Vejstrup.
Den Grønne Oase, Tved.
Sct. Nicolaj Apotek, Svendborg.
Andelskassen, Svendborg.
C. K. C. Strik. Store Byhavevej 43, 
Svendborg.
Rema 1000, Ørkildsgade i Svendborg.
Søren Hansen. Malermester i Skårup.
P.C. Kabinettet, Lundevej, Svendborg.
Nordea. Svendborg.
Vognmand Arne Bondo Pedersen.
Lægehuset Skårup.
Kiosken Skårup.
André Isager, Vejstrup.
Fodklinik Åbyskov.
Bowlingcenter, Svendborg.
Guldsmed Pind, Svendborg.
Jan´s Auto, Skårup.
Bent Bramm, Vejstrup.
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Sporten. Centrumpladsen 17, 
Svendborg.
Jysk, Sengetøj-Bad- Bolig, Svendborg.
Euro Spar, Tved.
Højlund Mølle. Gudbjerg.
Nielsen’s dame afd. Svendborg.
Nielsen’s herre afd. Svendborg.
Danbo Møbler. Østergade 50. 
Hesselager.
Tryde André. Gerritsgade 42. 
Svendborg.
SAM’s. Gerritsgade 23. Svendborg.
De fire årstider. Kattesundet 3. 
Svendborg.
Nature Wear. Kattesundet 1. 
Svendborg.
Bogart. Centrumpladsen 16. 
Svendborg.
Colorama. Klosterplads 5A. 
Svendborg.
Bloms Vinhandel. Klosterplads 5A. 
Svendborg.

Stemning fra bankodagen. Alle er ved at have fundet 
deres pladser, og kaffen er klar på bordene.

Her er to fotos med bestyrelsen og 7 af de trofaste 
medarbejdere, der gør et stort frivilligt arbejde til fordel
for et godt formål. 

Det næste, I læsere kan glæde jer til, er:
Damgårdsklubbens loppemarked.

Tid: Søndag den 13. august kl. 10.00 

– 13.00.

Sted: I Skårup Hallen.

Igen i år har vi mange gode effekter på 
vores årlige loppemarked, til fordel for 
bussen ”Oskar”.
Men vi modtager fortsat gerne ting og 
sager til loppemarkedet.
Kontakt formanden Elsa Gam Hansen 
på 62 23 15 26 eller 20 76 95 15 for 
afhentning af effekter. Alle bidrag 
modtages med tak. Venligst Bestyrelsen.
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TORVEDAG I SKÅRUP 
17.JUNI - KL.12-18

            Monstertruck

Konkurrencer med flotte præmier
Musik - Boder - Monstertruckshow

Motocrosshow og aktiviteter for børnene.
Salg af øl/vand, pølser og meget andet. 

Der afsluttes med fællesspisning på pladsen.

GRAFiSK

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup

Skaarupøre Vingaard

VIND MASSER AF 

FLOTTE PRÆMIER
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Tip en god historie til Folk & Fæ

                         

 Tak Lone Søe for dit gode tip  

om den spændende historie med  

Karoline Rohmann fra 

Hovgårdens Ridecenter.

Kære Folk & Fæ læser.

Kontakt redaktøren, hvis du har  

en god historie fra lokalområdet  
Karoline Rohmann ved 

Europamesterskabet i Valencia    
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Her er lige en kort oversigt over  

hvad alle pengene bruges til.

Udgifter:

Trykkeri 6 blade       159.000 kr.

Omdelingen 5 blade  30.162 kr.  

Kontorhold + møder    2.239 kr.

Omdelingen august     2.834 kr.

I alt                                194.235 kr.  

194.235 kr. er mange penge for  

at lave det lille lokalblad Folk &  

Fæ, men heldigvis har vi stor  

støtte i lokalsamfundet.

Indtægterne kommer især fra 

alle vore trofaste sponsorer,  

men også fra de foreninger, der  

bruger bladet som deres kontakt  

til lokalbefolkningen, - og så  

også fra vores indsamlergruppe 

og fra alle de indbetalinger, der  

kommer fra personer via 

+++++++++++++++

Og så til noget lidt  

andet . . . 
Når bladet har en  rimelig god  

økonomi, kan vi naturligvis  

bringe mange flere indlæg fra  

lokalområdet. 

Det er her, du kan være med til  

at give bladet et endnu bedre  

indhold. 

Kontakt redaktøren med et tip  

om en god historie i Folk & Fæ.

Vi har for tiden et rigtigt godt  

hold på redaktionen. 

Det er altid godt, når man er  

med i frivilligt ulønnet arbejde,  

at møde positive og engagerede  

mennesker.

Hermed ønskes alle vore læsere  

en rigtig god sommer fra

Folk & Fæ.

Tekst og foto: Henning Philbert  

samt private foto.

MobilePay eller indbetalinger til vores bankkonto

Heldigvis blev det til et (fint) lille overskud i 2016 på 10.834 kr.

Dette kunne vi godt ønske lidt bedre. . .

++++++++++++++++++++++++++++++
Der er mange forskellige opgaver for vore skribenter . . . . .

Her får Margit Kølle Løve lige en stor dejlig ”muler” af en af  

de store flotte fuldblods-heste fra Hovgårdens Ridecenter.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

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

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

kl.13.30 -16 spilles det kort m.m. Alle 
er velkommen og der er plads til flere

Start 4/9-2017

Nørkle eftermiddag
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00

i Pensionisternes Hus.
Start 5/9-2017

Lørdag d. 17. juni kl. 12 -18
Torvedag, Torvet i Skårup

Søndag d. 25. juni kl. 14-16
Fernisering i Galleriet SKI

Onsdag d. 9.aug. kl. 18.00 -
Grill-aften i Skårup Pensionistforening, 

Skårup Stationsvej 10, 
Tilmelding, senest d. 3.aug.

Søndag d. 13. august kl. 10.00 - 13.00 
afholder Damgårdsklubben loppemarked 

i Skårup Hallen. 
Onsdag d. 23.aug kl 14.00                                                                                

SENIORSHOPPEN – 
viser efterårets kollektion.                                                                     

Skårup Pensionistforening, 
Skårup Stationsvej 10
Lørdag d. 26. august

Avisindsamling, Inca Spejderne Sydfyn
Søndag d. 3. september

Brunch i Kulturcafeen
Fredag 15. september

Mad & Musik i Kulturcafeen
Onsdag 20. september

Spis Sammen i Kulturcafeen
Onsdag d. 20. september 

Sensommertur til Ærø med spisning på 
Cafe Arthur og rundvisning med lokal guide.                                                                                                 

Skårup Pensionistforening, Skårup 
Stationsvej 10, Tilmelding, senest 10.aug.

Lørdag 30. september
Folkefesten i Kulturcafeen

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

Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944


