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 Kære Folk & Fæ læser!
I sidste nummer af bladet bad vi om din hjælp. 

Det gør vi fortsat !!!!

Der er mange mennesker her i vores lokalområde, 

der gør en særlig indsats til glæde og gavn for 

mange andre mennesker. Personer der arbejder 

frivilligt på den ene eller anden måde, - for at gøre 

vores lokalområde til et godt sted at bo og leve. Dem 

vil vi gerne besøge i en ny serie i Folk & Fæ, som vi 

kalder:          ”Portræt af en ildsjæl”.

 Det gælder altså ikke kun i Skårup, - men i hele 

”vores distrikt” som er: 5883 Oure – 5882 Vejstrup  

og 5881 Skårup.

Og så er det her, vi har brug for din hjælp!!!!

Send mig en kort beskrivelse af den person og den 

indsats i lokalområdet, som gør vedkommende 

fortjent til at komme med i bladet som: 

”Portræt af en ildsjæl”. 

Send også en mail-adresse eller et telefonnummer, 

så jeg kan komme i kontakt med vedkommende.

Gæt hvem der er ”Ildsjælen” i dette nummer !!!!!

Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette telefonnummer til Tryksagsomdelingen, der 

nu hedder SK distribution, hvis du ikke modtager bladet 

5 gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Kære Folk & Fæ læser! - Tak for din støtte til bladet, da 
vore indsamlere kom forbi din dør med ”raslebøsserne”

og mange, mange tak til indsamlergruppen i Skårup Sogn

Henning Philbert
Åbyvejen og Åbyvænget

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Mette Lundsgård
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Erik Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Pilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse

Frederik Søe
Østermarken
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Kontanter 27.647,00 kr. + 
MobilePay = 50.883,25 kr.

Sidste år blev der indsamlet 44.577,50 kr. i kontanter og med MobilePay.
Endnu engang en stor tak til den flittige og trofaste indsamlergruppe, og endnu engang - 

en helt særlig varm tak er der naturligvis til alle Jer, der lagde penge eller 
MobilePay-beløb i raslebøsserne, da de kom rundt på ruterne, 

Man kan også indbetale et beløb til: FYNSKE BANK Reg. nr. 0819 Kontonummer 819-56-11123
Her på redaktionen er vi naturligvis glade for det signal, som bladets læsere sender ved at give 
så mange penge, - men uden alle vore trofaste sponsorer samt bidrag fra foreninger, skoler og 

institutioner, gik det slet ikke. - Derfor også en stor tak til dem.  Tak til alle Jer, der støtter bladet.

Tak til indsamlergruppen i Vejstrup og Oure. 

Vi mangler en indsamler i Brudager og en i Oure.
Kontakt redaktøren hvis du vil hjælpe med 

indsamlingen i Brudager eller i Oure.
Vi kommer rundt med raslebøsserne og besøger Jer igen til august 2021.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert.

Lone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Rosenfeldt 
Oure

27.647,00 kr. 
Ja, så mange kontanter blev 

der indsamlet, da det sidste nummer af 
Folk & Fæ blev omdelt af vores trofaste indsamlergruppe, der endnu engang indsamlede 

et fantastisk flot beløb.  De flittige indsamlere havde en lille blok med, hvor de kunne 
notere det beløb, som giveren ville støtte bladet med via MobilePay. 

Det talte altså også med i indsamlerresultatet, som blev:
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PORTRÆT AF EN NY SPONSOR. 
DEN LOKALE MALER SKÅRUP ApS 

 

Malermestrene Dorthe Weiskvist og Susan Flodin er klar til nye opgaver. 

Tekst: Margit Løve kølle                       Fotograf: Henning Philbert. 

Den 17. august startede malerne Dorthe 
Weiskvist og Susan Flodin i fællesskab 
malerfirmaet Den Lokale Maler Skårup ApS. 
Folk & Fæ´s to udsendte er taget på besøg 
på Susans hjemadresse Skårupørevej 39 for 
at lave et interview med de to erfarne og 
rutinerede malere, der begge brænder for 
deres arbejde. Dorthe Weiskvist startede i 
malerlære hos Jes Clausen i Svendborg i 
1990. Susan Flodin kom i malerlære hos 
Søren Hansen i Skårup Malerforretning i 
1999, så de har begge mange års erfaring 

indenfor deres erhverv. Tilbage i 2007 havde 
Dorthe og Susan i en periode arbejdet 
sammen i Jes Clausens Malerfirma i 
Svendborg. Deres veje skiltes senere frem til 
2020, hvor de igen blev ansat i dette firma. 
Her fandt de ud af, at de gik rigtig godt i 
spænd sammen og fik lyst til at prøve kræfter 
med at oprette eget fælles firma. Gennem 
samtalerne fandt de ud af, at de måtte have 
hjælp udefra for at få alle juridiske, 
økonomiske og praktiske ting til at falde på 
plads. De tog først kontakt til en pensioneret 
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advokat, og hans råd gjorde dem begge mere 
opsatte på at gennemføre planerne. Derefter 
søgte de på nettet efter en revisor eller 
bogholder, og resultatet blev, at bogholder 
Tove Dahlmann, der har firmaet Td Consult 
på Skårupøre Strandvej 123 i Åbyskov, blev 
valgt til at varetage det kommende firmas 
interesser og bane vejen for, at planen kunne 
gennemføres. Susan siger, at Tove har været 
en uvurderlig hjælp for dem begge. 

Fokus på private kunder. 

Dorthe og Susan er enige om, at de satser på 
især at være malere for private kunder, fordi 
deres erfaring er, at privatkunderne ofte er 
dem, der bliver nedprioriteret i forhold til 
større projekter. De vil ikke være 
underentreprenører for store firmaer. De ved 
begge, at det er en tillidssag at være en 
kundes maler – særligt når det kommer til 
privatkunder, da det er deres hjem, man har 
som arbejdsplads. Overholdelse af indgåede 
aftaler er alfa og omega for dem begge. Det 
er den faglige stolthed, de begge vægter 

mere end flere 
projekter til flere 
100.000 kr. De 
ønsker begge at 
skabe sig en 
kundekreds, der 
er tilfreds med det 
udførte arbejde, 
men der skal også 
være plads til at 
tage imod en kop 
kaffe hos en 
kunde. Har en 
privatkunde en lille 
opgave som 
maling af 

dørgerigter skal ingen holde sig tilbage for at 
kontakte firmaet. Dorthe og Susan kommer 
gerne til alle maleopgaver fra udendørs 
facademalingsarbejder til alle maleopgaver 
indendørs.  

Arbejdsglæde og begejstring. 

En ting, der er kendetegnede for dem begge 
ved mødet, er, at de udstråler en ægte glæde 
og begejstring, og de siger begge, at de 

elsker deres fag, og det vigtigste for dem er 
glade kunder.  

 

Der en ingen tvivl om, at de begge brænder 
for det nystartede firma, der er kommet godt 
fra starten. Kunder ringer, og de har allerede 
flere tilbud liggende. Det fine ved at være et 
lille firma er, at det enten er Dorthe eller 
Susan, der tager imod ordrerne, og det er 
også dem, der kommer og løser opgaverne 
hos kunderne. Som regel arbejder de 
sammen om en opgave. De fortæller, at 
heldigvis er det sådan, at hvis et malerfirma i 
området har rigeligt med ordrer, giver man 
gerne arbejdet videre til andre firmaer, så de 
forskellige malerfirmaer er ofte mere 
samarbejdspartnere end konkurrenter.  

 
Susan Flodin har boet i huset på 
Skårupørevej 39 siden 2004. Susan kom 
dertil som maler hos husets ejer, Kent, og 
blev aldrig færdig med at male.        

 

Tidlig på arbejde.                    
Foto: Dorthe Weiskvist. 
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For Susan betyder hygge meget. Hun kan 
køre på Kents motorcykel, men i disse år 
bruger parret flere weekender på at tage på 
træf i deres amerikanerbus, som er en stor 
veteranbil. Her er der plads til op til 7 gæster i 
en hyggestue.  

 

Susan og Dorthe mindes gode firmafester, der 
har fundet sted i amerikanerbilen. 

Det er på adressen Skårupørevej 39, at 
firmaet har sit værksted. Værkstedet befinder 
sig i baggrunden af terrassen. På terrassen 
er det ligesom at befinde sig i et 
Middelhavsland en varm sommerdag, da 
husets terrasse har et skyggefuldt tag, der er 
dækket med grønne og lilla vindrueranker 
som værn imod solen. Tilmed klatrer der to 
aber i vindrueplanterne. Lad os håbe, at de 
også kan klare en kold vinter udendørs.       

 

 

Sydlandsk stemning på Skårupørevej 39. 

 

 

 

 

Dorthe Weiskvist bor i Svendborg. Hvis 
tiden tillader det, rider Dorthe flere gange om 
ugen på sin hest eller spiller billard. 

Hvad er oppe i tiden nu tapet- og 
farvemæssigt?                                              
Glasfilt er moderne. Ligeledes mønstrede 
tapeter. Tapetsering gik ud i en del år, men er 
vendt tilbage. Ligeledes kulører og 
mønstrede tapeter. Fotostater som f.eks. en 
bøgeskov var oppe at vende for nogle få år 
siden, men er nu igen gledet lidt ud. 

 

Folk& Fæ ønsker Dorthe Weiskvist og Susan 
Flodin et stort tillykke med deres firma                          
DEN LOKALE MALER SKÅRUP ApS.  
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Landevejen 89 – 5882 Vejstrup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk – Tlf. 35 12 66 86

Find mig på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

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

Tinalaursen1@live.dk

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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Skribent:	Kaj	Stillinger	

Foto:	Henning	Philbert	

	

Portræt	af	en	ildsjæl	

Den	nyudnævnte	ildsjæl,	Anders	O.	Jensen,	
er	en	rigtig	hjemmeføding.	

Han	er	opvokset	i	den	ene	ende	af	
Vestergade,	hvor	hans	mor	drev	et	pensionat	
for	nogle	lærerstuderende	eller	
”seminarister”	eller	”simmerbasser”,	som	de	
blev	kaldt	af	de	lokale.	

Faktisk	havde	Anders’	mor,	fru	Jensen,	3	
studerende	boende,	samt	hver	aften	mellem	
12	og	15	lærerstuderende,	som	spiste	
aftensmad	hos	hende,	så	man	kan	roligt	sige,	
at	der	var	liv	i	huset,	og	at	fru	Jensen	har	haft	
rigeligt	at	se	til.		

	

Anders	er	indsamler	til	”Folk	og	Fæ”	

	

Da	han	flyttede	tilbage	til	Skårup	i	1996	
flyttede	han	ned	i	den	anden	ende	af	
Vestergade,	altså	en	rejse	på	ca.	475	meter,	

hvor	han	bor	i	dag	med	sin	hustru,	Else,	som	
han	fik	overtalt	til	at	flytte	med	til	Sydfyn.		

Sammen	har	de	2	dejlige	unger:	Asbjørn,	som	
er	25	år	og	læser	på	Århus	Universitet	og	
Johanne,	som	er	22	år	og	er	
pædagogmedhjælper	i	København.		

Else	kommer	oprindeligt	fra	Mors,	så	det	har	
været	en	lang	rejse	for	hende	at	slå	sig	ned	i	
det	sydfynske.	

Anders	er	født	i	1950,	og	har	for	nylig	fejret	
sin	70års	fødselsdag.	

	

Anders	har	gennem	flere	år	været	formand	
for	og	passet	tennisbanerne	i	Skårup		

Hvem	er	så	denne	ildsjæl,	Anders	O.	Jensen?	

Jeg	opsøger	ham	i	hans	smukke	hus	på	
Vestergade	i	Skårup,	som	ægteparret	har	lagt	
mange	kræfter	og	mange	penge	i.	

	Som	nævnt	ovenfor,	er	han	opvokset	i	
Skårup,	hvor	han	var	yngste	søn	af	5	
søskende,	så	han	har	nok	været	en	del	
forkælet	af	de	ældre	søskende,	det	
indrømmer	han	i	hvert	fald	under	vores	snak.	

Han	gik	i	Skårup	skole,	hvor	han	klarede	sig	
hæderligt,	men	bestemt	ikke	prangende	–	
det	indrømmer	han	også	selv	-	hans	store	
interesse	var	sporten.	

“Portræt af en ildsjæl”
Anders O. Jensen
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Else	kommer	oprindeligt	fra	Mors,	så	det	har	
været	en	lang	rejse	for	hende	at	slå	sig	ned	i	
det	sydfynske.	

Anders	er	født	i	1950,	og	har	for	nylig	fejret	
sin	70års	fødselsdag.	

	

Anders	har	gennem	flere	år	været	formand	
for	og	passet	tennisbanerne	i	Skårup		

Hvem	er	så	denne	ildsjæl,	Anders	O.	Jensen?	

Jeg	opsøger	ham	i	hans	smukke	hus	på	
Vestergade	i	Skårup,	som	ægteparret	har	lagt	
mange	kræfter	og	mange	penge	i.	

	Som	nævnt	ovenfor,	er	han	opvokset	i	
Skårup,	hvor	han	var	yngste	søn	af	5	
søskende,	så	han	har	nok	været	en	del	
forkælet	af	de	ældre	søskende,	det	
indrømmer	han	i	hvert	fald	under	vores	snak.	

Han	gik	i	Skårup	skole,	hvor	han	klarede	sig	
hæderligt,	men	bestemt	ikke	prangende	–	
det	indrømmer	han	også	selv	-	hans	store	
interesse	var	sporten.	

Skribent:	Kaj	Stillinger	

Foto:	Henning	Philbert	

	

Portræt	af	en	ildsjæl	

Den	nyudnævnte	ildsjæl,	Anders	O.	Jensen,	
er	en	rigtig	hjemmeføding.	

Han	er	opvokset	i	den	ene	ende	af	
Vestergade,	hvor	hans	mor	drev	et	pensionat	
for	nogle	lærerstuderende	eller	
”seminarister”	eller	”simmerbasser”,	som	de	
blev	kaldt	af	de	lokale.	

Faktisk	havde	Anders’	mor,	fru	Jensen,	3	
studerende	boende,	samt	hver	aften	mellem	
12	og	15	lærerstuderende,	som	spiste	
aftensmad	hos	hende,	så	man	kan	roligt	sige,	
at	der	var	liv	i	huset,	og	at	fru	Jensen	har	haft	
rigeligt	at	se	til.		

	

Anders	er	indsamler	til	”Folk	og	Fæ”	

	

Da	han	flyttede	tilbage	til	Skårup	i	1996	
flyttede	han	ned	i	den	anden	ende	af	
Vestergade,	altså	en	rejse	på	ca.	475	meter,	

hvor	han	bor	i	dag	med	sin	hustru,	Else,	som	
han	fik	overtalt	til	at	flytte	med	til	Sydfyn.		

Sammen	har	de	2	dejlige	unger:	Asbjørn,	som	
er	25	år	og	læser	på	Århus	Universitet	og	
Johanne,	som	er	22	år	og	er	
pædagogmedhjælper	i	København.		

Else	kommer	oprindeligt	fra	Mors,	så	det	har	
været	en	lang	rejse	for	hende	at	slå	sig	ned	i	
det	sydfynske.	

Anders	er	født	i	1950,	og	har	for	nylig	fejret	
sin	70års	fødselsdag.	

	

Anders	har	gennem	flere	år	været	formand	
for	og	passet	tennisbanerne	i	Skårup		

Hvem	er	så	denne	ildsjæl,	Anders	O.	Jensen?	

Jeg	opsøger	ham	i	hans	smukke	hus	på	
Vestergade	i	Skårup,	som	ægteparret	har	lagt	
mange	kræfter	og	mange	penge	i.	

	Som	nævnt	ovenfor,	er	han	opvokset	i	
Skårup,	hvor	han	var	yngste	søn	af	5	
søskende,	så	han	har	nok	været	en	del	
forkælet	af	de	ældre	søskende,	det	
indrømmer	han	i	hvert	fald	under	vores	snak.	

Han	gik	i	Skårup	skole,	hvor	han	klarede	sig	
hæderligt,	men	bestemt	ikke	prangende	–	
det	indrømmer	han	også	selv	-	hans	store	
interesse	var	sporten.	
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Han	viste	sig	hurtigt	at	være	meget	talentfuld	
til	både	fodbold	og	håndbold,	hvor	han	
hurtigt	kom	på	førsteholdene,	men	også	i	
badminton	og	bordtennis	klarede	han	sig	flot.	

Undertegnede	har	spillet	både	bordtennis,	
badminton,	fodbold	og	håndbold	med	
Anders,	og	det	har	altid	været	en	fornøjelse	
at	dyrke	idræt	med	ham.	

Efter	skolegangen	kom	Anders	i	lære	som	
bygningsmaler	hos	malermester	Gunnar	
Hansen	i	Ollerup.	

Da	læretiden	var	overstået	aftjente	Anders	
sin	værnepligt	hos	luftværnsartelleriet	i	
Tønder,	og	da	han	vendte	tilbage	til	Skårup	
efter	militærtjenesten	nåede	han	at	få	et	6	
måneders	ophold	på	Idrætshøjskolen	i	
Gerlev.			

	

Anders	kører	med	bussen	Oskar	for	beboerne	
på	plejehjemmet	Damgården.	

Han	blev	i	Skårup	i	nogle	få	år,	men	havde	et	
ønske	om	at	uddanne	sig	som	
socialpædagog,	så	derfor	drog	Anders	til	
København	i	1976	og	blev	i	hovedstaden	i	20	
år,	inden	savnede	Skårup	så	meget,	at	han	
flyttede	tilbage	til	Skårup	i	1996.	

I	København	arbejdede	Anders	udelukkende	
med	voksne,	svage	mennesker,	bl.a.	
arbejdede	han	i	nogle	år	på	Kofoeds	Skole,	

hvor	der	kom	både	alkoholikere	og	hjemløse	
stakler.	

”Jeg	oplevede	en	vældig	forskel	på	de	voksne	
marginalgrupper,	som	jeg	arbejdede	med	i	
København	og	så	min	trygge	barndom	i	
Skårup,	det	var	en	ny	Verden,	der	åbnede	sig	
for	mig,	jeg	fik	en	stor	medfølelse	for	disse	
sårbare	mennesker,	og	jeg	har	altid	derefter	
følt	mig	på	de	svages	side.”					

Jeg	spørger	Anders,	hvorfor	flyttede	tilbage	
til	Skårup:	”Sandheden	er	den,	at	vi	havde	
fået	vores	søn,	Asbjørn,	og	min	hustru,	Else	
og	jeg	blev	enige	om,	at	han	ikke	skulle	vokse	
op	i	København,	men	bo	på	landet	med	hus	
og	have,	kæledyr	og	samtidig	bo	tæt	ved	
havet.”	

Jeg	spøger	videre:	”Hvorfor	lige	Skårup?”	

Anders	svarer:	”Det	var	der	mange	grunde	til,	
først	og	fremmest	kendte	jeg	rigtig	mange	
dejlige	mennesker	i	Skårup,	jeg	havde	jo	
besøgt	Skårup	gennem	alle	årene,	mens	jeg	
boede	i	København,	fordi	min	mor	stadig	
boede	i	Skårup,	men	Skårup	gav	mig	også	en	
vis	form	for	tryghed,	samtidig	med	at	byen	
ligger	tæt	ved	vandet,	og	tæt	ved	
Svendborg.”	

Anders	fortsætter:	”En	af	mine	store	
passioner	er	at	cykle,	og	jeg	cykler	ofte	rundt	
i	vores	skønne	område	og	også	tit	en	tur	til	
Svendborg,	det	kan	man	slet	ikke	på	samme	
måde	i	København”.	

Så	er	det	vel	på	tide	at	finde	ud	af,	hvorfor	
Anders	er	blevet	udnævnt	som	”Ildsjæl”.	

Det	er	der	mange	grunde	til,	men	Anders	
insisterer	på	at	starte	med	følgende:	

”Uden	min	hustru,	Else,	havde	jeg	ikke	
kunnet	lave	alt	det	frivillige	arbejde,	for	der	
står	tit	en	kvinde	bag	enhver	mand,	og	det	
gør	der	i	hvert	fald	i	mit	tilfælde”,	siger	
Anders	uden	tøven	og	med	stor	
overbevisning	i	stemmen.	



11

Anders	er	eller	har	været	involveret	i	
følgende	aktiviteter:	

1. Han	kører	med	Plejehjemmets	bus	
”Oskar”,	når	der	er	beboere,	som	har	
brug	for	transport	

2. Han	er	fast	indsamler	til	”Folk	og	Fæ”	
3. Han	har	i	adskillige	år	været	praktisk	

medhjælper	til	”Folkefesten”	i	Skårup	
4. Han	har	i	flere	år	været	formand	for	

tennisafdelingen	i	Skårup	
5. Han	er	og	har	været	”frivillig	

besøgsven”	til	mennesker	i	
Skårupområdet,	som	måske	har	brug	
for	et	besøg	og	en	snak	

6. Han	har	i	flere	år	spillet	dilletant	i	
Skårup	Forsamlingshus	

7. Han	har	gennem	flere	år	været	
fodboldtræner	og	fodbolddommer	

8. Han	er	praktisk	medhjælper	i	Skårup	
Kultur-	og	Idrætscenter,	når	der	er	
arrangementer	i	centret.					

	

Anders	har	i	flere	år	optrådt	på	scenen	i	
Åbyskov	Forsamlingshus	i	den	årlige	
dilettantforestilling	

		

Det	er	overvældende,	hvad	Anders	har	været	
og	stadig	er	involveret	i.	

Som	Anders	siger:”	Jeg	vil	hellere	give	en	
hånd	med,	end	at	gå	til	møder”.		

Her	til	slut	kommer	Anders	med	en	
opfordring:	”Hvis	nogle	har	et	lille	overskud	i	
dagligdagen,	så	vil	jeg	opfordre	jer	til	at	
melde	sig	til	at	gøre	et	stykke	frivilligt	
arbejde,	det	er	så	givende,	og	det	har	vi	brug	
for	i	Sognet,	for	de	frivillige	er	med	til	at	gøre	
vores	skønne	område	endnu	mere	levende.	

	

Fra	redaktionen	på	”Folk	og	Fæ”	skal	
der	lyde	en	stor	tak	til	Anders	for	det	
fantastiske	arbejde	han	gør	for	
Skårupområdet.	
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Jubilar i SuperBrugsen.
Tekst: Khalid Mansour                                                                           Foto: Henning Philbert

Det mest kendte ansigt i Skårup SuperBrugs er Rebecca Svendsson, der har været ansat i 

butikken i 25 år. - Det skulle naturligvis fejres med et godt glas vin eller noget andet – samt 

sjove terningspil hvor man kunne vinde fine præmier.

Mange kunder og venner mødte op for at 

ønske Rebecca tillykke med jubilæet.
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Rebecca havde sin første arbejdsdag i 

SuperBrugsen i Skårup d. 1. juli 1995, og mange lokale 

borgere kender Rebecca, da hun bor i Skårup.

Hun optræder ofte på butikkens Facebookside.

Vi er meget heldige og beæret over at have Rebecca som 

kollega og medarbejder i vores butik - - - og vi tør vædde med, 

at de fleste kunder synes det samme som os. 

Folk & Fæ 

ønsker Rebecca 

tillykke med 25 

års jubilæet.
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Det æstetiske efterår       
Tekst: Anders Kjærsig. 
Efteråret er en forfaldshistorie, 

en fortælling om undergang og overgang. Det 
er ikke blot en årstid. Det er en stemning, et 
billede, et digt og et stykke musik. Der er 
noget metafysisk over efteråret.  

Tænk på den tyske 
romantiske maler Caspar 
David Friedrich. Hans 
billeder af kølige tågede 
landskaber, der tungt lader 
jorden rører himlen på en 

let og elegant måde, minder os om, at 
bagved vores verden er der en anden og 
større virkelighed. Der er både overgang og 
undergangstemninger i hans billeder. 
Overgang fra én årstid og til en anden. 
Undergang for én verden til en anden. Ting 
forgår, forrådner, visner og skifter farve. 
Efteråret er tilløb til nedtælling. 

Frugterne falder tungt fra træerne og gør 
verden en smule lettere:  

Kastanjen henter solens farve ned, 
dens sagte guldglans lover evighed. 

Det er Ole Hyltoft. Himmel og jord rører her 
hinanden i en slags rastløshed, der minder os 
om, at livet skal leves, mens vi er her. En 
skønne dag er det hele forbi. Vi bliver til 
kompost, ormeføde, muld og støv. 

Nu hælder året mod sit fald, 
og morgenduggen isner, 
mens haven emmer af forfald, 
og bedets blomster visner. 

Sådan indleder Martin Jensen sin 
efterårssang. Han slutter med at konstatere, 
at forfald blot er indledningen til et nyt liv. Det 
samme Grundtvig beskriver i sin 
efterårssalme: 

Da over os det hele år 
sin fred han lyser gerne, 

og efter vinter kommer vår 
med sommer, korn og kerne 

Undergang bliver til overgang.  
Død bliver til liv, mørke til lys. 

Denne rastløse forvandling af kunst, årstider 
og menneskeliv har Søren Kierkegaard mere 
end nogen anden forfatter beskrevet i al sin 
poetiske fylde. Lad os slutte med hans 
lovprisning af efteråret:  

Foto: Margit Løve Kølle. 

Og aldrig driver Skyen saa hurtig om 
Sommeren som om Efteraaret, og aldrig 
falder det om Efteraaret Echo ind at 
standse at hvile sig ud i Skovens varme 
Luft, nei ustandset iler det sig selv forbi. 
Vel minder Alt i Efteraaret os om 
Undergang, - og dog forekommer det mig 
den skjønneste Tid: gid da, naar jeg 
engang er i min Undergang der maatte 
være En, som da vilde synes saa godt om 
mig som jeg om Efteraaret. 

I samme skrivende øjeblik er der et sort 
rastløst egern, som går amok på mit 
valnøddetræ lige her udenfor vinduet.  
Gad vide om det har hørt om Kierkegaard? 
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Foredrag med musikalske indslag 
ved Erik H. A. Jakobsen 

          Emnet er FILMMUSIK.  
Mandag d. 19. okt. kl. 19.30 i Kirkeladen 

En films musik kan uddybe, styrke, svække 
og ændre filmens betydning!  
Filmmusikken har baggrund i klassisk 
orkestermusik og opera, og i kombinationen 
med film (lige fra Star Wars, Harry Potter, 
Sergio Leones Westerns til animations- og 
dokumentarfilm samt reklamer) kan 
musikken bruges til bl.a. at liste 
budskaberne ind bag vores forsvarsværker. 

I foredraget vises filmklip med forklaring på 
filmmusikkens teknik og funktioner, og der 
gives eksempler på musikredskaber, som 
instruktører og komponister kan anvende 
for at fremkalde bestemte følelser eller 
associationer hos publikum. 
Erik H. A. Jakobsen er cand. mag fra Københavns Universitet  
med musik som speciale, har snart i 25 år været underviser, 
foredragsholder og har siden den tidlige ungdom været 
lidenskabelig film-fan. Han er desuden kirkesanger i Skårup 
Kirke. 

 
 

Alle efterårets arrangementer er gratis. 

Alle er velkomne 

 

 
Foredrag og koncert  
ved Anders Kjærsig og musikerne  
Niels Kilele, Kim Sagild og Thorkild Bisgaard. 
 
             DET SI´R SIG SELV! 
      C.V.Jørgensen i tekst og musik 
 
Torsdag den 12. november kl. 19.00 – ca. 
20.40 incl. pause.  
 

 
Der er dansk rock, og så er der C. V. 
Jørgensen. Han er selvfølgelig en del af 
traditionen, men som noget af en ener, der 
altid har gået sine egne veje. Hverken hans 
musik eller hans tekster siger sig selv. Der er 
noget uforudsigeligt over både manden og 
musikken. Han er, som katten Lurifaks, sin 
egen. 

I to gang 40 minutter fortolker vi C.V. 
Jørgensens musik og tekster. Musikken er 
tilbagelænet med nerve, fortolkningerne 
eksistentielle og biografiske.  
Det musikalske foredrag er for alle med 
interesse i C.V.Jørgensens musik, rockpoesi 
og teologi.  

                          Hjemmeside: https://detsirsigselv.dk 

 

 
 

 

Det sker i Skårup Kirke og Kirkeladen 
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Jule-Crooner-koncert 
med Rasmus Grønborg og Mads Toghøj 

onsdag d. 2. dec. 2020 kl. 19 i kirken. 

 
Mads Toghøj og Rasmus Grønborg har ved 
flere lejligheder begejstret publikum med et 
repertoire fra de største croonere fra 
Danmark og Amerika. Så som Bing Crosby, 
Dean Martin, Frank Sinatra og også danske 
Poul Reichhardt, Otto Brandenburg, Gustav 
Winckler m.fl.  

Denne decemberaften suppleres med 
elskede juleklassikere som: White 
Christmas, Have Yourself a Merry Little 
Christmas, Når du ser et stjerneskud og 
mange flere.  

Glæd dig til at nyde Mads Toghøjs 
fløjsbløde røst fylde kirken med den 
skønneste julehygge. 

Denne aften medvirker på bas: Jakob Riis 
og på saxofon: Anders Medin. 

Der er et begrænset antal pladser i henhold 
til gældende restriktioner. Koncerten 
foregår i kirken og dørene åbnes kl.18.30. 

 

 
Svendborg Musikskoles julekoncert 
med musikskolens elever og lærere 

tirsdag d. 15. dec. 2020 kl. 19 i kirken. 

Traditionen tro kommer elever fra Svendborg 
Musikskole og minder os alle om, at julen står 
for døren. 
Vi skal bl.a. høre musikskolens strygeorkester 
samt sang- og klaverelever. 
Kom og oplev musikskolens dygtige elever 
folde sig ud.  
Dørene åbnes kl. 18.45. Alle er velkomne 
under de velkendte Corona-hensyn med 
behørig afstand osv. 

 

 
De Ni Læsninger 
3. søndag i Advent den 13. dec. kl. 19.00 

Ni frivillige stemmer fra sognet fører os 
gennem den poetiske fortælling fra skabelsen 
til Jesu fødsel julenat kun afbrudt af musik og 
sang bl.a. med Skårup Kirkes Lejlighedskor. 

 
 

 



18

DEN 21. OKTOBER 2020       
KAN SKÅRUP 
PENSIONISTFORENING FEJRE 
SIT 50-ÅRS JUBILÆUM. 
Tekst: Margit Løve Kølle.                                       
Fotografer: Bodil Jeppesen og Margit Løve Kølle.  

BAGGRUNDEN FOR OPRETTELSEN AF 
SKÅRUP PENSIONISTFORENING. 

I et aflåst skab i Pensionisternes Hus i 
Skårup ligger en vigtig protokol. Den rummer 
oplysninger fra perioden den 25. oktober 
1949 til den 8. januar 1997. På første side 
står der: 

 ”25.10 – 1949.                                                                                                                                                            
I Oktober Maaned 1949 afholdtes et møde 
paa Skaarup Kro hvor Uglebjerg var til 
stede, og hvor det vedtoges at oprette en 
Alders og Invalideforening. Til Bestyrelsen 
valgtes H.A. Hansen Kirkeby til Formand og 
Jens Jensen Landevejen som kasserer. 
Rasmus Ravn, Sine Rasmussen Skaarup og 
Søren Sørensen Aaby Vej som 
Bestyrelsesmedlemmer. Revisorer blev P.A. 
Hansen Aaby Vej og Rasmus Jørgen 
Rasmussen Landevejen valgt. Foreningen 
begynder med 37 Medlemmer”. 

De fleste møder blev afholdt på Skaarup Kro, 
men der fandt også møder sted i Aabyskov 
forsamlingshus. I 1950 beslutter foreningen at 
tilslutte sig landsforeningen, og i referatet af 
bestyrelsesmødet den 22. sept. 1951 kan 
man læse, at der har været ansøgt om 
brændselshjælp, og foreningen har fået 178 
kr., hvilket var ca. 36 kr. for lidt. Det vedtages 
på dette møde at henvende sig til sognerådet 
om, at de, som kun har deres aldersrente at 
leve af, kan få fri medicin, briller og des lign.  

Den 21. oktober 1958 besluttes det ved en 
ekstraordinær generalforsamling på 
Skaarup Kro, at foreningen skal hvile 
midlertidig, da der ikke er nogen, der vil 
arbejde med foreningen. Alfred Nielsen 
modtager bøger og papirer og sørger for, at 
alt bliver betalt, endvidere at eventuelt 
overskud bliver indsat i banken til brug for 
andre, der senere vil forsøge at fortsætte 
arbejdet. 

Så når vi frem til en skelsættende dato. 
Den 21. oktober 1970. 

 

”På Skaarup Kro er dags dato oprettet 
Pensionistforeningen Skaarup. Under 
ledelse af P. Rasmussen blev love 
vedtaget og bestyrelsen valgt”.  

Foreningens formand modtog kr. 300 fra 
Svendborg Kommune og 100 kr. fra den 
gamle Skaarup Pensionistforening og en 
sparekassebog på 284,69 kr. hidrørende fra 
juletræsfesten 1969. I løbet af aftenen blev 
der tegnet 40 medlemmer til foreningen. 

En vigtig dato i protokollen er den 14. april 
1971 for ved generalforsamlingen på denne 
aften forelagde frugtavler Sv. P. Rasmussen 
på bestyrelsens vegne en plan om, at 
pensionisterne i Skaarup gamle kommune - 
citat: ”som en selvejende institution lader 
opføre et ”Pensionisternes Hus” til at bruge til 
omsorgsvirksomhed og pensionisternes 
møder”. Man ansøgte byrådet om at få 
overladt en grund beliggende ved den 
gamle stationsplads i Skaarup (tidligere 
skrædder Th. Christiansens have) og 
opføre et ”Panbohus” på 140 m2 med 
køkken, 2 toiletter, entré og ca. 100 m2 
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samlingslokale. Planen blev godkendt, og 
der blev nedsat et udvalg til at forberede den 
selvejende institution. Valgt ind i bestyrelsen 
blev Sigurd Seldal, Thorvald Jensen og Sv. 
P. Rasmussen og flere ældre håndværkere 
gav tilsagn om at medvirke ved opførelsen af 
huset.   

Pensionisternes hus blev indviet den 9. 
december 1972. 

 

Foto fra Billedbladet december 1972. Teksten 
lyder: ”Det er på alle måder vort eget hus, skål 
på det!” Fra venstre Sigurd Seldal, Hans 
Knudsen, Jens Grønlund, Albert Christiansen, 
Christian Hansen, Peder Rasmussen og Aksel 
Rasmussen.  

Foreningen har igennem årene afholdt 
mange lysbilledforedrag, arrangeret 
sangaftener, vist film, haft oplæsningsaftener 
med kaffebord, hvor medlemmerne selv 
medbragte brød til kaffen, biograf- og 
teaterture og underholdning af seminarister. 
Til et sådant arrangement står der i referatet 
fra den 9. februar 1971, at medlemmerne 
betalte 2 kr. ved indgangen for en lodseddel, 
og var man heldig, var der gevinst ved det 
nummer, man havde på sin lodseddel. 
Lodtrækningen fandt sted efter kaffen. Ja, der 
har igennem årene været afholdt 
sommerudflugter rundt på Fyn med 
efterfølgende middag på Skaarup Kro og 
inviteret til jule- og fastelavnsfester.  

Nu er der gået 50 år, og Skårup 
Pensionistforening kan den 21. oktober 
2020 fejre sit 50-års jubilæum. 

I dag afholdes der i 9 
af årets 12 måneder 
fortsat eftermiddags- 
eller 
aftenarrangementer 
med et meget alsidigt 
indhold lige fra 
kaffebord med 
amerikansk lotteri, 
fællesspisning, 
foredrag, 

underholdning af musikalsk art, hel- og 
halvdagsudflugter, modeopvisning, kortspil og 
nørkleeftermiddage. Der ligger således en 
fast plan for årets aktiviteter.    

I januar inviteres til et aftensarrangement, 
hvor traktementet er 3 stk. smørrebrød og 
efterfølgende underholdning med en kendt 
musiker. 

Februar byder på fastelavnsspisning og kaffe 
med fastelavnsboller og hyggemusik med en 
ofte lokal musiker.                                                                                                                                                                    

I marts er der normalt generalforsamling (dog 
undtaget her i 2020 på grund af Covid-19) 
med efterfølgende gratis gule ærter med 
tilbehør og kaffe. Til dette arrangement er 
huset normalt fyldt op.                                                                                                                                                          

April byder på påskefrokost med sild, æg og 
tilbehør samt lune retter.                                                              

I maj inviteres der på heldagsudflugt og til 
modeopvisning.                                                                           

I juni og juli holdes der sommerferie, da de 
fleste af foreningens medlemmer har travlt 
med andre aktiviteter.                                                                                                                                                        

I august inviteres til grillaften. Jørgen Erik 
Kristensen, der er formand for 
Pensionisternes Hus, tager sin store grill 
med, og pensionistforeningens bestyrelse 
sørger for alt indkøb til en festgrillaften, hvor 
der også afholdes amerikansk lotteri.                                                                                                                     

I september er det blevet tid til at invitere til 
en halvdagsudflugt. Turen har tidligere gået 
Tåsinge rundt med efterfølgende spisning i 
Bregninge Mølle og besøg på Johannes 
Larsens museum i Kerteminde. I samme 
måned afholdes efterårsmodeopvisning. En 
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sådan modeopvisning er velbesøgt af 
områdets kvinder i alderen 60- 90 år.                                                                                  

I oktober afholdes der høstfest og foredrag.  

I november finder årets sidste begivenhed 
sted. Det er et julearrangement med 
fællessang, kaffe, glögg og æbleskiver. Ved 
dette arrangement sælges der julekalendere, 
hvor man har chancen for at vinde et større 
eller mindre beløb. Denne eftermiddag er det 
en lokal person, der spiller til julens melodier.                                                                                                                                                         

I december holdes der fri. 

Skårup Pensionistforening holdt 
generalforsamling den 5. august. Her blev 
Harry Hansen valgt ind i bestyrelsen. De 
øvrige 6 medlemmer blev genvalgt. 

 

 

Sådan ser Skårup Pensionisthus ud i dag. 

Desværre er Danmark, ja hele verden, i år 
ramt af Covid-19, så tiden må vise, om der 
er mulighed for at afholde den fine 
jubilæumsfest, som bestyrelsen i Skårup 
Pensionistforening i august på side 64 i 
Folk & Fæ inviterede til.  

I kan kontakte foreningen på 
skaaruppensionistforening@gmail.com 
eller ringe til formand Ingelise Petersen på 
24 25 25 16 eller til Jette Tjelder på 22 72 
22 45 for nærmere information.                          

Fotoet er taget i maj før generalforsamlingen 
fandt sted. Dette er årsagen til, at Harry 
Hansen ikke er med på billedet. De øvrige 
bestyrelsesmedlemmer er fra venstre imod 
højre: Peter Jørgensen, kasserer Jette 
Tjelder, næstformand Marianne Hansen, 
formand Ingelise Petersen, sekretær Bodil 
Jeppesen og Keld Bøge Henriksen.   

 

Billedet her er fra en underholdningsaften i 
januar 2020. Som man kan se på billedet, er 
der stor tilslutning til disse aftener.  

      

For nogle år siden gik forårsturen til Gavnø 
Slot. 



21

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

dl
bg

.d
k

 

DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10
5700 Svendborg
jannika@mail.dk

TLF. 62 20 34 35 - Mobil 20 33 71 36
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

 

Gennemførte arrangementer.  

Den 19. aug. havde vi vores årlige 
Grill-aften, som forløb 
planmæssigt med grillben, 
pølser,kalvesteg, salatbar m.m. En 
hyggelig aften.  

                  

 

Den 2.sep. fik vi gennemført 
Modeopvisning på en lidt anden 
måde i år p.g.a. Corona. Helle fra 
Seniorshoppen ønskede kun 2  
damer til at gå mannequin, for der 
ikke var for mange i påklædnings- 
rummet.  Helle demonstrede i 
stedet tøjet og fortalte om kvalitet 
m.m. Vi damer havde en hyggelig 
eftermiddag og nød et glas vin og 
kaffe. 

 

Den 16. sep. var vi på sensommertur til Ditlevsdal i Morud med Frank A`s 
busser og en fantastisk chauffør Bjarne. Vejret havde vi med os, der var 
sol på himmelen fra vi startede til vi var hjemme igen. 

Vi kørte direkte til Bison farmen, hvor vi blev tranporteret i traktor med 
vogn ud på marken hvor Bison-okserne gik. Vores guide var fantastisk til 
at fortælle alt om disse dyr. En stor farm med 435 dyr bestående af 
amerikanske og  europædiske bison. Efter turen skulle vi i restauranten 
og spise bison-bøffer med tilbehør. En lækker bøf. Derefter besøgte vi 
deres gårdbutik, hvor vi kunne handle kød, men det var ret dyrt.  

Derefter kørte chaufføren os til Bogense Havn, Munkebo, Kerteminde og 
Langesø, hvor vi drak kaffe.  Derfra gik turen  hjemad mod Skårup.                                    

             
 

                           

HÅBER KOMMENDE ARRANGEMENTER KAN GENNEMFØRES, MEN 
VI MÅ SE, HVAD SUNDHEDSMYNDIGHEDERNE SIGER DEN 4. OKT, 
OG MÅ TA`DEN DER FRA. 

 

 

 



23

 

 

Onsdag, den 7.oktober kl. 19.00 
FOREDRAG 

med Højskolelærer Lisbeth 
Svensmark. 

”BEDSTEMØDRE ER OGSÅ EN 

SLAGS MENNESKER:”          

         

 

Der serveres kaffe og kage PRIS 
kr. 50,-  

Tilmelding senest 1. okt. af 
hensyn til kaffen.  

 

 

 

         

 50 ÅRS JUBILÆUM 
ONSDAG, DEN 21. OKTOBER 2020 KL. 17.30. 

 50 ÅRS JUBILÆUM I SKÅRUP PENSIONISTFORENING. 

Det er på selve dagen, så dette skal fejres med en 3 retter`s 
festmenu, sang og musik med vores lokale musikere Mads Toghøj 
og Rasmus Grønborg der kommer og underholder med CROONER. 
(læs mere om Crooner lidt længere nede).  

Nummereret indgangsbillet med lodtrækning. 

BILLETTER UDSOLGT 

Der er mulighed for at blive skrevet op på venteliste, hvis der skulle 
komme nogle afbud. 

CROONER 

Med Mads Toghøj & Rasmus Grønborg 

Hvad er en crooner? Hvis man googler det spørgsmål for man 
følgende svar: ” Crooner er en betegnelse for en mandlig sanger 
som synger smægtende, blødt og svagt, en sangstil indenfor Jazz og 
populærmusikken, som slog igennem i 1920´erne, da den elektriske 
mikrofon blev taget i anvendelse. Tidligere måtte sangerne synge 
så højt og kraftigt som muligt for at kunne høres, dette både 
overfor et fysisk publikum og ved plade indspilninger”. Nu har du 
chancen for at komme til koncert med alle croonerne på en gang! 
Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Nat King Cole, Jim Reeves 
og vores egne, Gustav Winkler, Otto Brandenburg og Poul 
Reichhardt! Dette er et helt nyt musikalsk projekt, fordi de synes 
det er sjovt og ikke kan lade være!! Vi dykker ned i en tidslomme 
og tager jer med på musikalsk rejse fra et sted i starten af 1920 
´erne frem til midt i 1970 ´erne, Mads Toghøj´s fløjlsbløde, varme 
og kraftige stemme fører os igennem alle klassikerne under sublimt 

AFLYST PGA. CORONA

UDSKYDES TIL FORÅRET
AFLYST PGA. CORONA

UDSKYDES TIL FORÅRET

AFLYST PGA. CORONA

UDSKYDES TIL FORÅRET
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og smukt akkompagnement af 
pianist Rasmus Grønborg.                      

 
                         

Onsdag, den 11.november kl.18 
SPIS SAMMEN! 

MENU: Gule ærter med tilbehør 
og kaffe. Pris. Kr.100,- excl. 
drikkelse . 

Bindende tilmelding senest 
1.nov.   

__________________________    

Onsdag, DEN 25.november     
kl. 14-       JULEAFSLUTNING  

Julesange og musik af tidligere 
organist ved Skårup Kirke Ingrid 
Madsen. 

Mød op og kom i julestemning. 

Som sædvanlig serveres Gløgg 
og æbleskiver samt kaffe.                         
Pris.Kr. 50,- 

  
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
OG PÅ GENSYN I 2021.

 

 

Første arrangement i 2021 

Onsdag, den 27. januar kl.18 SMØRREBRØDSAFTEN med 
underholdning. Pris kr. 125,- Tilmelding senest den 20. januar. 

        
Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

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

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS. NYT: Der kan nu 
betales via mobilpay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 7045 
konto 0001304284 
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konto 0001304284 

 

 

 
 

 

 

                   

 



25

Julemarked 2020 

 

Pensionisthusets støtter afholder julemarked 

Lørdag, den 14. november og søndag den 15. november 

Begge dage fra kl. 10.00 – 15.00 fri entre 

Huset er pyntet med lysguirlander og boderne er dekoreret med jule-nissepynt, 

hårde ting, bløde ting, smykker, adventskranse, gravkranse, dekorationer m.m. 

Ønsker du ar have en bod på julemarkedet med netop dine ting, så lej et bord hos Annie Buch 

Tlf. 6223 1058 

Der kan købes kaffe, gløgg og æbleskiver samt øl og vand 

 

Julemarked 2020 

 

Pensionisthusets støtter afholder julemarked 

Lørdag, den 14. november og søndag den 15. november 

Begge dage fra kl. 10.00 – 15.00 fri entre 

Huset er pyntet med lysguirlander og boderne er dekoreret med jule-nissepynt, 

hårde ting, bløde ting, smykker, adventskranse, gravkranse, dekorationer m.m. 

Ønsker du ar have en bod på julemarkedet med netop dine ting, så lej et bord hos Annie Buch 

Tlf. 6223 1058 

Der kan købes kaffe, gløgg og æbleskiver samt øl og vand 

 



26

 

Uddrag fra ”Skårup Statsseminarium 1803 -1978.”   175-års jubilæumsskrift.  Red. Jens Peder Jensen. 
Afsnittet; Skårup by – en bebyggelsesgeografisk udviklingsrække af fhv. seminarielektor Johannes Nielsen 
(1978) er med forfatterens tilladelse redigeret og tilpasset til Folk og Fæ sept. 2020 af Jan Viuf Hansen. 
”Landsby, stationsby, oplandsby, serviceby, soveby er betegnelser, som dels hentyder til nogle funktioner 
og dels beskriver en udviklingsrække, som mange små byer har gennemgået. 
Vil man have hold på bebyggelsesudviklingen, er det nyttigt at studere kort. Her forsøges at give en 
gennemgang af Skårups udvikling i de seneste to århundreder. 

Før der tages fat på de mere 
detaljerede kort, kan det være 
hensigtsmæssigt at se på et 
kort, der viser Skårup i sin 
lokale sammenhæng i 
slutningen af 1700-tallet 
(fig.1). Skårup er markeret 
med kirke, Åby og Holmdrup 
som landsbyer. Landevejen 
fra Svendborg til Nyborg går 
via Tved og Gudbjerg. Øvrige 
veje har lokale forhold. Fra 
Skårup mod nord til 
Klingstrup, mod øst til 
Vejstrup (Åbyvejen), mod syd 
til Skårupøre samt 
Skovmøllen og Bjørnemose. 

Fig. 1. Det kgl. Videnskabernes Selskabs Kort over den sydlige 
deel af Fyen, etc. 1783, (udsnit)  
 

Fra Skovmøllevejen går en vej mod vest (Holmdrup 
Huse). Det var Skårupboernes vej til deres købstad,  
Svendborg, dengang. Den del af vejen, som ligger 
nærmest Svendborg kaldes i dag Gl. Skårupvej.    
Vore dages mere direkte vej gennem Storehave blev 
først anlagt i 1866-67. 
Kortet over Skårup, (fig.2), er fremstillet på grundlag 
af det første matrikelkort, original 1 1805.  
Terrænet, som Skårup ligger på er en ret jævn flade, 
ca. 50 m over havet. Der er en tydelig hældning fra 
området omkring kirken i nord ned mod den store 
dam, som på kortet ses ml. Vestergade og Østergade. 
Landsbyen er en ”vejklyngeby” og dette gadenet i det 
gamle Skårup er værd at lægge mærke til. Der er 
næppe forandret meget på det, bortset fra den nyeste 
tids gadeudvidelser og afretninger. 
På den største af de viste bylodder mat. nr. 39 rejstes 
i 1836 den første seminariebygning. På den til-
svarende marklod ca.1 km fra byen ligger i dag 
Spånlundgård.” 

  

KORT & godt om Skårup. 
 1. del 
 

Skårup 

Fig. 2. kort over Skårup, tegnet efter Matrikelkort, Original 1, 1805.  
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Seminariet, som ligger i den store park midt i byen, har allerede fået sine første tilbygninger. Man kan se kortets oplysning 
om tilstedeværelsen af præstegård (syd for kirken) (nuværende P-plads ved seminariet - red.), kro, skole, fattiggård, og 
station. ”Bakkehus” var Emil Rostrups bolig. (1 mil-sten på landevejen (øst) markerer afstand til Svendborg midte. - red.) 

 Fig. 3: Maalebordsblad CIV SKAARUP (379) maalt 
1863, rettet i Marken 1888, tegnet 1890, 1:20.000. 
(udsnit) 
”Kortet, fig.3, viser situationen i slutningen 
af 1800-tallet. Det bemærkes at højderne 
er angivet i fod. Der er ikke ændret meget 
på vejnettet i det mellemliggende 
århundrede. Mens vi er ved de gamle veje, 
så bemærk de to kirkestier, som mødes 
ved kirkegårdens nordside. 
Den nyeste ”vej” i kortet er jernbanen. 
Svendborg-Nyborg banen er lagt hen over 
markerne mellem byen og landevejen. 
Mens vejene stort set er i 
overensstemmelse med markernes 
afgrænsning, ses det, hvordan det nye 
transportsystem skærer sig vej gennem 
arealerne. Stationsvej er endnu ikke 
anlagt. 
Mange gårde synes at ligge på samme 
sted som i 1805. Et par stykker har dog 
rykket sig lidt ud af klyngen til deres 
marklodder ved Vestergade og 
Landevejen. Anden ny bebyggelse ses  
ved vejen gennem Nørremarken. 

Næste kort i rækken, fig.4, viser især 
den udvikling, der er sket i stations-
området. Stationsvejen er etableret og 
arealet omkring stationen er ved at blive 
bebygget; det drejer sig overvejende  
om mindre enfamiliehuse. At bo vej 
stationen eller ved landevejen har 
dengang været vurderet noget højere 
end i vore dage.                                
Den der i dag betragter denne husfront 
ved stationen vil kunne se at der er (har 
været) indrettet butik i flere af husene. 
Et typisk stationsbymiljø er opstået.  
En enkelt ny vej er føjet til det bestå-
ende mønster; Vinkelvej mellem 
jernbanen og landevejen. 
Ved Bakkehuset på Klingstrupvej er der 
nu kommet landbrugsskole (1900). I 
øvrigt er flere af funktionerne, som 
huses inden for byen, angivet på kortet: 
Mejeri, station, jordmoderhus, skole, 
lægebolig, kro og fattiggård. Skårup har 
nu fået karakter af oplandsby.” 
Fig. 4: Maalebordsblad M 4018- SKAARUP 
maalt 1903, rettet 1912, enkelte Rettelser 1931, 
1:20.000. (udsnit) (højde nu i meter) 
KORT & godt fortsættes i næste nr. af F&F. 
                                          Red. - Jan Viuf Hansen 
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE
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NYT fra Skårup kirkegård og Kirkeladen 

Gravmonumentet for præst og seminariets grundlægger P.A. Wedell 
(1768-1848) er færdigrenoveret.  
Den 10. august 2020 på en af årets  
solrigeste og varmeste dage blev renove-
ringen af P.A. Wedels gravmonument på 
Skårup Kirkegård afsluttet.  

 
Malerne Harry Frøsig Bruun og Palle Lindharth 
sammen med menighedsrådsmedlem Kurt 
Løve Kølle ved P.A. Wedels nyrenoverede 
gravmonument. 

Harry Torstein Frøsig Bruun, der både er 
uddannet lærer og maler, og som 
desuden har været leder i malerafde-
lingen på Svendborg Tekniske skole, har 
sammen med socialpædagog og maler 
Palle Lindharth, igennem nogle uger 
arbejdet på forskønnelsen af dette fine 
monument, som tidligere elever rejste til 
minde om sognets daværende afholdte 
præst og dynamiske initiativtager til 
Skårup Seminarium. 

Det var menighedsrådsmedlem Kurt Løve 
Kølle, der i vinter rettede henvendelse til 
Harry Frøsig Bruun, om han havde mod 
på at foretage en påkrævet renovering af 
det bevaringsværdige gravminde. Harry 
Frøsig Bruun havde kun én gang tidligere 
arbejdet med et projekt af lignende art, 
men syntes det kunne være en 
interessant opgave at give sig i kast med, 
og vennen Palle Lindharth var med på 

ideen.  
Monumentet er lavet i støbejern. 
Monument-spirerne var gået fra hinanden 
og er inden bemalingen blevet fuget og 
bundet sammen med ståltråd. Begge 
malere har taget farveprøver ud fra de 
farverester, der var bevaret på 
monumentet, og har anvendt dels en 
speciel rustbeskyttende metalmaling, der 
har 8 års beskyttelsesgaranti.  
Til stafferingerne er anvendt alkydskibs-
maling. Til teksterne er anvendt 
guldbronze. Hele monumentet er blevet 
malet 3 gange.  
De to malere fortæller, at rigtig mange 
forbipasserende er kommet med positive 
tilkendegivelser over forskønnelsen af 
Wedels 
gravmonument.  
Læg vejen forbi 
Skårup Kirke-
bakke og 
bedøm selv de 
forandringer, 
der har fundet 
sted.       

 

 
 
 
Kirkeladen er blevet kalket indvendigt. 

Den 10. august gik murere fra firmaet 
murermester Jesper Rasmussen Aps. 
Nyborgvej 510, 5881 Skårup i gang med 
at kalke Kirkeladen indvendig. Det er et 
arbejde, der har stået på listen over 
planlagte vedligeholdelsesarbejder. 
Menighedsrådet glæder sig til at invitere 
besøgende til efterårets møder, foredrag 
og sangaftenen i de istandsatte lokaler.  
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Nyt fra Skårup Kirkegård. 
Fotograf: Margit Løve Kølle. 

Så blev det efterår, i hvert fald hvis man 
ser på kalenderen.       På kirkegården er 
der stadig fuld fart på. Hækklipningen 
stort set overstået, og nu venter der lidt 
omlægning på kirkegården. Kirkegården 

Graver Anders Drejfeldt ved de to bevarings-
værdige gravsten ud imod Kirkebakken. 

har længe trængt til en renovering, og nu 
begynder vi stille og roligt på det. Det 
drejer sig i første omgang om udskiftning 
af hække fra det nuværende thuja til taks. 
Vi begynder i afd. 1, hvor vi allerede er 
startet med rydning, græssåning, nye 
bede mv., og fortsætter i afd. 2. 

På personalefronten sker der også ting 
og sager. Petra er gået ned i tid, og vi har 
derfor ansat Jesper Fejerskov, som 
primært skal hjælpe på kirkegården. Han 
fortæller her kort om sig selv:  
Efter knap 20 år i København besluttede 
min kone og jeg at handle på nogle 
overvejelser, som vi længe havde puslet 
med om at lægge vores liv om og prøve 
at gå nye veje i livet. 

Og som bekendt – man finder ikke nyt 
land, hvis man bliver i havnen. Arbejdet 
som jurist blev derfor opsagt og 
lejligheden solgt. I 2018 flyttede vi til 
Lundeborg, hvor vi siden blandt andet har 
sat hus og have i stand. Omlægningen af 

vores liv handler for os også om at gå nye 
veje rent arbejdsmæssigt. Sammen har vi 
åbnet (sommer)butikken ”Genanvendt” i 
Lundeborg og driver webshoppen 
”Genanvendt”.dk, hvor vi sælger bære-
dygtig og unik genbrugskunst og design, 
som vi selv designer og laver af genan-
vendte/kasserede materialer.  
Fra start august er jeg startet som graver-
medhjælper på Skårup kirkegård på deltid 
(20 timer) Arbejdet byder på frisk luft, 
fysisk arbejde, varierende opgaver samt 
både søde og kompetente kollegaer. Jeg 
er rigtig glad for at dette arbejde er blevet 
en del af min ”nye begyndelse” på 
Sydfyn. Vi ses på Skårup kirkegård        

  
Gravermedhjælper Jesper Fejerskov er i gang 
med hækklipningen. 

 

Gartnermedhjælper Petra Hrønn Gardarsdottir i 
gang med vandingen i den tørre periode.  
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Tak til venner, gode folk fra Skårup, forretnings forbindelser 
og mange flere for den store opbakning.

Den 4. september fejrede vi, at vi nu er hjemme i Skårup igen, det var en skøn 
dag og det føles godt at være hjemme igen.

Tusinde tak for fremmødet og alle gaverne :-) Anja
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Den frodige Have    Tekst og Foto: Jakob 

 
Efteråret er over os, og de gule og røde 
farver er så småt begyndt at vise sig på 
træer og buske. Solsikkerne hænger også 
lidt med hovederne, og med alle deres frø 
er de et sandt spisekammer for havens 
fugle, især for de små mejsefugle. 

 
Mange af køkkenhavens rodfrugter står 
stadig i jorden. Det gælder både 
gulerødder, rødbeder, pastinakker, selleri 
og jordskokker; de holder sig nemlig 
bedst i jorden, og kan også tåle lidt frost. 
Hvis vinteren bliver mild og uden 
dagsfrost, kan de fleste rodfrugter nemt 
overvintre med et dække af 
nedfaldsblade. På den måde kan man 
have friskopgravede grøntsager hele 
vinteren. Jeg har flere gange fået 
nyopgravede kartofler i starten af marts 
måned.  
Hvis man hellere vil have grøntsagerne 
op inden vinteren, er det et godt tidspunkt 
i løbet af oktober og november måned.  
 

 
Jeg har med stort held lavet kuler i 
drivhuset med de forskellige rodfrugter. 
 
Kålplanterne er kommet sig fint efter 
kålsommerfuglens larveangreb i juli 
måned. Både grønkål, palmekål og 
rosenkål vokser stadig gennem efteråret 
og det meste af vinteren, og de tåler selv 
lave frostgrader. Kålen er fantastisk at 
komme i salaten, og bliver kun bedre af 
at få frost. 
Det er også her i efteråret de forskellige 
sorter af æbler og pærer skal plukkes. De 
skal opbevares så køligt som muligt, dog 
må de ikke få frost. På den måde har 
man frugt et godt stykke ind i vinteren, og 
kan undgå at købe dyr indføjet frugt fra 
udlandet. 
Det er også nu, og frem til 30. okt. muligt 
at køre sine æbler til Orskov Foods på 
Odensevej 16 i Ørbæk. Her får man for 
hver 10 kg æbler en liter frisk æblemost 
med retur samme dag. Æblerne skal 
selvfølgelig være usprøjtede, men det må 
gerne være nedfaldsæbler. 

 
Som tidligere nævnt er jeg stoppet med 
at grave og fræse min køkkenhave om 
efteråret. I stedet dækker jeg jorden med 
et 10 cm lag kompost eller hestemøj. Det 
giver jordens mikroorganismer, smådyr 
og regnorm noget at leve af, og når 
foråret kommer, er jorden gødet og 
udluftet, og hurtigt klar til såning efter en 
let lugning.  
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Den frodige Have    Tekst og Foto: Jakob 

 
Så til noget andet. ‘Den frodige Have’ har 
været på besøg i en anden frodig have, 
nemlig hos Henning Philbert på 
Åbyvejen.  

 
Hennings have er omlagt til en en frodig 
naturhave, som kun kræver lidt pasning. 
Den er med andre ord ‘vild med vilje’. 
Haven er opbygget med rivenet, og 
herefter er der plantet et væld af planter. I 
midten af haven er der en cirkel med bål- 
og grillplads. I cirkelperferien er et 
brændeskur, og indgangene til den runde 
bålpladshave er overbygget med buer. 
Rivenetkonstruktionerne er nu tilvokset 
med brombær, hindbær, solbær og 
stikkelsbær samt klatreplanterne 
arkitektens trøst og klematis. Der er en 
hyggelig stemning i den store have, som 
nu fremstår med mange forskellige rum, 
hvor der eksempelvis er plads til 
hyggekroge, hønsehold, bålplads og 
brændeskur. 
I den bagerste del af haven står en række 
kirsebærtræer, der danner en fin 
afslutning på haven. Græsset får lov at 
vokse sig langt de fleste steder, og er på 
den måde, sammen med de mange 
bærbuske og blomster, med til at give 
haven et rigt liv af fugle og insekter.  
 
 

 
Den form for havedyrkning, hvor alt ikke 
er passet og klippet, og hvor græsplænen 
ikke ligner en golfbane, er vejen frem, 
hvis vi vil give insekter og de vilde planter 
en chance. 
Det kan være svært at ændre sin 
forestilling om, at en plæne skal være tæt 
klippet og der skal være brun jord mellem 
stauderne, men man kan jo starte med et 
lille hjørne af haven. Lad græsset gro. Så 
eventuelt frø fra vilde planter, og opdag 
hvordan der kommer mere liv i haven.  
Eksempelvis har vi tæt på hundrede 
forskellige sommerfuglearter i Danmark, 
men det er langt fra det antal, man kan se 
i sin have. Sommerfuglene, som er nogle 
af de flotteste insekter vi har, lever i den 
vilde natur, men i takt med udbygning af 
veje og boliger, intensiv drift af skov og 
landbrug er mange af de små biotoper, 
hvor sommerfuglene levede, forsvundet. 
Vil man have flere af de smukke 
sommerfugle i sin have, skal der plantes 
nektarholdige planter, og man skal 
selvfølgelig undgå enhver form for kemi 
og kunstgødning i have. Naturgødning, 
som kan købes færdigblandet i 15 kg 
sække i byggemarkederne, er et rigtigt 
godt alternativ til kunstgødning, hvis man 
ikke selv har kompost til rådighed.  
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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

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

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

Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 
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♫ Musik og Musik♫
-nu med stærke kvinder på scenen

Søs Fenger var den store superstjerne, men der var også to nye
stjerneskud  på  den  musikalske  himmel  til  sæsonens  første
Mad & Musik som pga. corona i stedet blev til Musik & Musik. 

Fotos: Henning Philbert; Tekst: Erik Jensen

Vi  har  efterhånden  vænnet  os  til  at
corona-krisen sætter dagsordenen for  de
fleste  ting  i  vores  samfund,  og  således
også for de efterhånden ret traditionsrige
Mad & Musik arrangementer. Søs Fenger
var  oprindelig  sat  på  plakaten  til  en
koncert d. 13 marts, som blev aflyst blot
to  dage  før,  da  statsministeren  som
bekendt lukkede landet ned d. 11. marts.
Nøjagtig et halvt år senere lykkedes det så
at gennemføre koncerten, men under helt
andre forhold end normalt. For at kunne
overholde  afstandskrav,  var  det  nød-
vendigt  at  rykke  koncerten  fra  kultur-
caféen og ind i  den ene  ende  af  hallen.
Indgangen var  flyttet  til  bagerst  i  hallen
for at undgå for mange mennesker på én
gang  i  foyeren.  Vi  valgte  også  at

arrangementet  skulle  gennemføres  uden
spisning.  Til  gengæld  var  der  masser  af
håndsprit.

Jeg må indrømme at vi var lidt skeptiske
ved at koncerten skulle afvikles i hallen.
Caféen  er  jo  vores  hjemmebane.  Det  er
den  hyggelige  hule  der  normalt  danner
rammen om Mad & Musik, og her er der
bedre betingelser for en god lyd, og også
en mere intim, tæt og hyggelig stemning.
Men ved  en stor  indsats  fra  de  trofaste
frivillige hjælpere, lykkedes det faktisk at
lave en opbygning af den halve hal med
afdæmpet  belysning,  flotte  blomster-
dekorationer og en opstilling af scene og
stole,  så  det  faktisk  blev  en  hyggelig
koncertsal.

Søs Fenger trio
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Selvom der egentlig ikke var mad til dette
Mad  &  Musik  arrangement,  kunne  vi
alligevel  -som  nævnt  i  indledningen-
servere ”to stjerneskud” til forret. Vi havde
fået  de  to  gymnasie-veninder  Astrid
Schick og Helena Kastbjerg til at komme
og spille som opvarmning  for  Søs Fenger.
Og det gjorde de rigtig godt. 

Astrid og Helena, som også har en fortid
sammen  som  efterskoleveninder,  gav  os
en  flot  buket  af  akustiske  versioner  af
forskellige  sange.  Deres  fortolkninger  og
sangenes  udtryk  er  ifølge  deres  eget
udsagn  inspireret  af  amerikanske  Dixie
Chiks. 

Helena Kastbjerg

Astrid Schick
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Der var bidrag fra så forskellige kunstnere
som Crosby, Stills & Nash, Joni Mitchell,
Bob  Dylan,  Carole  King,  Adele,  Anne
Linnet og Alberte Winding. Sangene blev
leveret  med  flotte  lyse  og  meget  sikre
vokaler  akkompagneret  af  Astrids  guitar
(rygter i  kulissen siger dog at guitaren i
virkeligheden  tilhører  Lisbeth  –  Astrids
mor !! )

Selvom  Astrid  blot  er  19  år,  er  hun
allerede en erfaren i musiker. Som 10-årig
stod  hun  i  2012  på  scenen  på
landsdækkende TV i  finalen af  børnenes
MGP. 

Efter  opvarmning  af  Astrid  og  Helena,
kunne  folk  nå  at  forsyne  sig  i  baren,
inden  Søs  Fenger  skulle  på  scenen.
Selvom det trofaste madhold ikke leverede
mad  til  dette  arrangement,  havde  de
alligevel  været  i  køkkenet  og  bagt  kager
der  kunne  købes  sammen  med  en  kop
corona-fri kaffe.

Søs Fenger er i min verden en af de helt
store danske sangerinder, der har haft en
flot karriere gennem de sidste 40 år. Både
som sanger i forskellige bands, men nok
mest kendt som solist. Derfor er der også,
med  14  albums  i  eget  navn,  et  kæmpe
bagkatalog af sange hun kan vælge fra, og
vi  fik  også  lidt  af  hvert,  både  nyt  og
gammelt.

Sangene  blev  leveret  i  flotte  og  vel-
lydenden akustiske versioner. Og selvom
jeg indledningsvis skrev, at det i høj grad
var  kvinderne der  indtog scenen,  så  må
jeg også fremhæve, at Søs Fenger havde
en  fantastisk  opbakning  i  de  to  herrer
Jeppe  Vingum  på  guitar  og  Thomas
Fonnesbæk  på  bas.  Jeppe  Vingum  har
bl.a. spillet sammen med  Phlake, Nabiha
og Iris Gold. Thomas Fonnesbæk er nok
mest  kendt  for  sit  bas-spil  i  mange
forskellige  jazz  konstellationer.  Til-
sammen kunne  de  tre  dygtige  musikere
(for-)føre os gennem halvanden time med
et  stort  og  flot  udvalg  af  sange  fra  Søs
Fengers omfattende karriere.

Søs Fenger

10 årige Astrid i 2012 til et lokalt arrangement 

forud for hendes deltagelse ved børnenes MGP
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Vi blev fortalt, at det var første gang i et
halvt år, at Søs Fenger stod på en scene
med  et  live-publikum.  Hun  har  dog  i
mellemtiden lavet lidt forskelligt TV, bl.a.
kunne  man  for  nylig  se  hende  som
deltager  i  ”toppen  af  poppen”  på  TV-2.
Men det var helt tydeligt, at både Søs og
bandet var både tændte og sultne efter at
komme ud at spille live igen.

Søs fortalte fra scenen at hun ville ønske
hun  var  lidt  ligesom  som  Niels
Hausgård... dvs hun beundrer hans evner
og  hans  lune  kommentarer  mellem
numrene. Jeg synes Søs gør det rigtig godt
på  sin  egen  måde.  Hun  er  bestemt  en
meget  u-krukket  kunstnere,  hun  er
spontan  og  der  er  ikke  antydning  af
selvhøjtidelighed  hos  hende.  Hun  er  en
meget sympatisk person.

Alt i alt var det en rigtig fin aften...

Vi er spændte på hvad femtiden byder på i
forhold  til  kommende  Mad  &  Musik
arrangementer.  Vi  vil  nok  helst  afholde
koncerterne  i  kulturcaféen,  men  Søs
Fenger koncerten har vist os at man godt
kan lave hyggelige koncerter i hallen.

Jeppe Vingum

Thomas Fonnesbæk

Søs Fenger
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Skårup Musikforsyning præsenterer Claus Hempler                    
til Corona venlig koncert i Skåruphallen d. 6/11 - 2020 
 
Skribent: Torben Hansen 

 
 
Skårup Musikforsyning har som de eneste på Fyn 
fået booket Claus Hempler i efteråret 2020.  
Det har betydet, at ud af de 70 billetter, som pt. 
er solgt er de 55 til folk uden for Skårup! 
Med denne foromtale håber vi, at rigtig mange 
fra Skårup og omegn også vil købe billet til denne 
helt fantastiske solokoncert med Claus Hempler. 
Han skulle have spillet både på Heartland - og 
Skarø festivallen, men de blev jo aflyst pga. 
coronaen.  
 
Claus Hempler – hvem er det? 
Claus Hempler slog allerede som helt ung sit navn 
fast som sanger i det succesfulde band ”Fielfraz”, 
der kom fra Højby ved Odense.                                                   
Siden har Hempler udgivet en håndfuld klart 
definerede soloplader på engelsk, som har haft et 
mindre men meget fast publikum. 
Han har udtalt, ”Al musik jeg har hørt siden min 
barndom har været på engelsk. Det har været mit 
rockmodersmål og blev måden at tænke på, når 
jeg skulle skrive en sang.” 
 

 
Fra avantgarde musik til musik for alle: 
Claus Hempler deltog i Toppen af Poppen i 2018, 
og her hørte vi for først gang ham synge på dansk 
i hans fortolkninger af de andre kunstnere. 
Her blev kimen lagt til hans meget anmelderroste 
dansksprogede album fra 2019:                                
”En kuffert fuld af Mursten” 
Da jeg hørte Claus Hempler til hans release 
koncert var jeg bare helt solgt, og helt sikker på, 
at ham skulle vi havde til Skårup, og nu kommer 
han! 
Han har med denne plade forenet sin tidligere 
musik, sin croonerstemme og de nye danske 
tekster og bredt sine sange ud til et meget større 
publikum end tidligere.  
Nu i Hallen: Efter succesen med Søs Fenger i 
hallen (se andet sted i blade) har vi med hjælp fra 
fodboldafdelingen besluttet også at gennemføre 
denne koncert i hallen.                                                      
Så hvis du gerne vil have en ekstraordinær 
musikoplevelse, kan du skal købe en billet på: 
billet.dk.        ----------------          Vi ses d. 6/11 
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DET SKER I 
CAFEEN 2020 

       Brunch kl.10-12 
Søndage: 4.okt € 1.nov  

       Spis sammen kl.18-20 
Onsdage: 23.sept € 21.okt € 9.dec.  

         Mad & Musik kl.18.30-23 

Fredage:  

6.nov. er uden mad. 

 

 

Pga covid 19 aflyser vi i cafeen følgende: 
Brunch og Spis sammen er aflyst for resten af 2020.  

Mad & Musik i november er uden bespisning. 

Vi forventer vi kommer stærkt tilbage i 2021 med nye arrangementer, 
men foreløbig aflyses de i efteråret, for at beskytte de frivillige i 

cafeen samt mindske spredningen af covid 19. 
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Stjernehimlen lige nu – Jupiters store måne og Betelgeuses 
skæbne 
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24. Abyskov

Vintermørket banker på, Deneb, Vega og Altair 
(Sommertrekanten) forsvinder under horisonter i 
løbet af vinteren. Det samme gør Jupiter tidligere 
og tidligere om aftenen de næste måneder. 

Mange har sikkert fuldt Jupiter som den klare 
aftenstjerne hele sommeren lavt over den sydlige 
sommerhimmel, tæt fulgt af en meget svag, men 
dog synlig Saturn. Se fig 1.  

Jupiters måne Ganymede 
Jupiter er solsystemets største planet med hele 
79 kendte måner. Heraf kan de fire største måner 
ses fra jorden med en god håndkikkert. Jupiters 
største måne hedder Ganymede (5262 km i 
diameter) og er samtidig også solsystemets største 
måne. 

 

Fig.1 Jupiter 15. oktober kl. 1950 på den sydlige himmel 11 
grader over horisonten. 22. okt.  kl 1850 befinder Jupiter sig 
lige over den aftagende måne. Pluto befinder sig i øvrigt lige 
imellem de to planeter, usynlig for det blotte øje. Foto:  EA 

Forskere har for nylig opdaget et gigantisk krater 
på Ganymedes overflade. Det dækker det meste 
af månens overflade med en diameter på 
omkring 7800 km. Det menes at krateret skyldes 
et nedslag fra en ca. 150 km stor asteroide for 

mange tusind år siden. Se fig. 2. 

 

Fig. 2 Ganymede med Jupiter i baggrunden. Foto: NASA 

Forskerne håber på flere detaljer, når ESA´s 
(Europas rumforskningsinstans) Jupiter Ice Moon 
Explore (JUICE) forventes opsendt i 2022, med 
planlagt ankomst til Jupiters system 3 år senere.  

Betelgeuse - den døende superstjerne 
Betelgeuse er superstjernen i stjernebilledet 
Orion, som for tiden rejser sig højere og højere 
op på den sydøstlige aftenhimmel, se fig 3.  
 
Jeg har 
tidligere 
skrevet om 
Betelgeuse, 
hvordan man 
for et år siden 
konstaterede 
at dens lys er 
blevet meget 
svagere og at 
man tolkede 
det som et 
tegn på at 
den var ved at 
eksplodere 
som en supernova. Fig. 3 Stjernebilledet Orion                

42 grader over horisonten, 15.okt kl.                                                    
19:50. Foto: Erik Appel 

    
Nu har forskere ved Harvard Smithsonian Center 
for Astrophisics ud fra observationer med Hubble 
Space Teleskopet fundet, at fænomenet snarere 
skyldes et kæmpe udbrud af supervarmt 
materiale fra stjernens indre. Materialet er efter 
udbruddet blevet afkølet så meget, at det nu 
ligger som en grå sky og dækker delvis for 
stjernens lys mod vores solsystem. 
   

Betelgeuse anses dog fortsat for at være en   
døende stjerne, der kan ”go supernova” når som 
helst. Betelgeuse er på alle måder gigantisk. Den  
udsender lige nu ca. 40.000 gange så meget lys 
som vores sol, og med en diameter på over 1,2 
milliarder km bliver supernovaeksplosionen 
spektakulær for os her på jorden, så hold øje med 
den hver nat inden du går i seng ! 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Så meld dig/jer 
ind i foreningen 
og deltag i mange 
spændende  
arrangementer.

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

Mail: skaaruppensionistforening@gmail.com  •  Mobilepay: 427895
Formand: Ingelise Petersen 2425 2516

ER DU 60+?
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  Nyt fra Skårup Kirke               
Corona og kirkeliv - uden fællessang 

og desværre også med aflysninger

Alle Helgens gudstjeneste 1.11.2020 

Skårup Kirke holder Alle Helgens guds-
tjeneste hvert eneste år i begyndelsen af 
november. Her inviteres de familier, der 
har mistet en pårørende i løbet af året. 
Mange gange er der omtrent 75-90 
mennesker i kirke denne dag. 

Imidlertid er det i disse Coronatider ikke 
muligt at være så mange i kirke, HVIS vi 
synger. Vi må så kun være 50. Derfor har 
vi i år valgt, at Alle Helgens gudstjeneste 
bliver en tjeneste uden fællessang, for så 
må vi være 100 mennesker forsamlet i 
kirken – med behørig afstand og de rette 
foranstaltninger, som vi efterhånden er 
gode til at forvalte. 

Vi holder i år Alle Helgens gudstjeneste 
søndag den 1. nov. kl. 10. 

 
Juletjenesterne for skoler og 
institutioner aflyses 

Grundet Corona er vi i år desværre nødt 
til at aflyse Luciaaften og alle de sædvan-
lige juletjenester i løbet af december, hvor 
børnehaver, dagplejere, skoler og lign. 
kommer i kirken og synger, hører historier 
og pynter juletræerne.  
Men reglerne for at samles om blandt 
andet fællessang, som jo er en stor del af 
julestemningen for børnene, gør, at vi slet 

ikke må være så mange personer i 
kirken, og derfor ikke kan gennemføre. 

Vi beklager naturligvis dette, og håber, at 
vi snart kommer tilbage til ’normalen’, så 
vi kan genoptage disse hyggelige 
traditioner. 

 

Nytårsaftens gudstjeneste 31.12.2020 

Samme dilemma om fællessang gør sig 
gældende ved Nytårsaften, hvor vi sæd-
vanligvis er op til 100 personer samlet kl. 
15 til en festlig gudstjeneste med efter-
følgende champagne. 

I år vil vi forvandle denne dejlige guds-
tjeneste til en mere koncertagtig tjeneste 
med de vanlige tekster, prædiken, velsig-
nelse og det hele, men uden fællessang. 

Vi håber naturligvis, at alle forstår 
nødvendigheden af disse foranstaltninger 
og desuden, at ligeså mange gerne vil 
komme og være med. 

På gensyn i Skårup Kirke Nytårsaften. 

 

I disse foranderlige tider er det i øvrigt  
en god ide at holde øje med kirkens 

hjemmeside og evt. ændringer i programmet 
www.skaarupkirke.dk 
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Nyt fra Skårup Kirke 
Juleaften i Coronaland 

 
Alle i hele kongeriget er jo nok bekendt 
med diverse regler om forsamlinger, 
behørig afstand osv., når man synger 
sammen eller ikke og så fremdeles.  
I Skårup Kirke betyder reglerne i 
skrivende stund, at vi i kirkerummet højst 
må være 50 personer til en gudstjeneste, 
fordi vi netop synger.  
Det forholdt vi os til ved konfirmationerne 
i sensommeren, hvor vi bevidst valgte 
fællessangen fra, fordi vi så må være 
dobbelt så mange – altså omtrent 100 
personer - i kirken ad gangen. 
Når vi så kommer til juleaften – formentlig 
stadig i Corona-land – har vi en ny  
 

 
situation. Sædvanligvis er der i Skårup to 
gudstjenester juleaften, hvor vi kommer 
omtrent 225-250 i kirke ad gangen, så 
hvis vi skulle gøre som vanligt, ville der 
skulle være 10 gudstjenester for at 
tilgodese alle i byen. Dette er jo i sagens 
natur ikke muligt. Så…. 

Menighedsrådet og personalet i Skårup 
Kirke har nu besluttet, at vi i år holder en 
helt anden jul: Vi synger ikke sammen. 
Personalet står sammen med andre 
medvirkende alene for musikken og 
sangen, ligesom til konfirmationerne.  
Vi må så nemlig være 100 i kirken ad 
gangen – med behørig afstand. Derfor: 

 
Velkommen til juleaften i Skårup Kirke. 

I år inviterer vi til julegudstjeneste på en ny måde: Julen synges og spilles ind, 
evangeliet læses, og der er det, der hører til – men uden fællessang…. personalet 
og særligt inviterede gæster sørger for det hele. 

Der kan højst være 100 i kirken ad gangen. Derfor inviterer vi til fire tjenester: 

Julegudstjeneste kl. 11.00 
Julegudstjeneste kl. 12.00                

Julegudstjeneste kl. 14.00 
Julegudstjeneste kl. 15.00 

For at komme ind i kirken til den enkelte tjeneste, er det nødvendigt at have en gyldig 
billet til hver eneste deltager – både små og store.  

Billetten er gratis, men skal hentes på forhånd 
efter først-til-mølle-princippet  

Billetter kan afhentes enten på kirkekontoret torsdage i december kl. 8 – 12 eller hos 
menighedsrådsformand Helle Bøving-Andersen, Skårup Kirkebakke 3,  
fra den 21. – 23. dec. mellem kl. 15 – 18. 

Vi glæder os til at se jer alle – og ønsker en glædelig december og jul. 
                                         
                                                                                                              Med venlig hilsen Skårup Kirke 
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Gudstjenester og arrangementer i  
Skårup Kirke og Kirkeladen  

oktober 2020 - januar 2021  
under forudsætning af sundhedsmyndighedernes tilladelse. 

           Se venligst mere på Skårup Kirkes hjemmeside: https://www.skaarupkirke.dk/ 

 

 
OKTOBER 
 
Mandag 
  

 
d. 19. okt. 

 
Foredrag: ’Filmmusik’ - med musikalske indslag:  

 
19.30 

 
Erik Jakobsen 

Søndag  d. 25. okt. 20. s. e. Trinitatis 10.00 Anders Kjærsig 

 
NOVEMBER 
 
Søndag 
 

 
d.   1. nov. 

 
21. s. e. Trinitatis - Alle Helgens Dag 

 
10.00 

 
Anders Kjærsig 

Tirsdag d.   3. nov. Syng sammen i Kirkeladen 19.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d.   8. nov. 22. s. e. Trinitatis 10.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 12. nov. Foredrag/koncert om musikeren C.V. Jørgensen 19.00 Anders Kjærsig m.fl. 

Søndag d. 15. nov. 23.  s. e. Trinitatis 9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen 

Onsdag d. 18. nov. Musik og stilhed i kirken   17.00 Rasmus Grønborg 

Søndag d. 22. nov. Sidste søndag i kirkeåret 9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen 

Søndag d. 29. nov. 1. søndag i Advent            10.00 Anders Kjærsig 

 
DECEMBER 
 
Tirsdag 
 

 
d.   1. dec. 

 
Syng sammen i Kirkeladen 

 
19.00 

 
Rasmus Grønborg 

Søndag d.   6. dec. 2. søndag i Advent     10.00 Anders Kjærsig 

Søndag d. 13. dec. 3. søndag i Advent. ’De 9 læsninger’ og Lejlighedskoret 19.00 Anders Kjærsig 

Tirsdag d. 15. dec. Julekoncert med Musikskolens elever 19.00 Rasmus Grønborg, 
Musikskolen m.fl. 

Søndag d. 20. dec. 4. søndag i Advent    10.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 24. dec. Juleaften (billetter påkrævet, se opslag i bladet) 11.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 24. dec. Juleaften (billetter påkrævet, se opslag i bladet) 12.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 24. dec. Juleaften (billetter påkrævet, se opslag i bladet) 14.00 Anders Kjærsig 

Torsdag d. 24. dec. Juleaften (billetter påkrævet, se opslag i bladet) 15.00 Anders Kjærsig 

Fredag d. 25. dec. 1. juledag 10.00 Anders Kjærsig 

Lørdag d. 26. dec. 2. juledag 10.00 Anders Kjærsig 

Søndag d. 27. dec. Julesøndag 9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen 

Torsdag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne 15.00 Anders Kjærsig 

 
JANUAR 2021 
 
Søndag 
 

 
d.    3. jan. 

 
Hellig Trekongers søndag 

 
10.00 

 
Anders Kjærsig    

Søndag d.  10. jan. 1. søndag efter Hellig Trekonger 10.00 Anders Kjærsig    
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance
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Find os på Facebook

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
fredag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING
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Rubrik:	  Corona	  giver	  aflysninger	  i	  
Vejstrup	  
	  
Underrubrik:	  Men	  der	  er	  altid	  plads	  
til	  nye	  initiativer	  i	  huset	  
	  
Af	  Margrethe	  Schmidt	  
	  
Coronapandemien	  har	  ikke	  sluppet	  
sit	  tag,	  heller	  ikke	  i	  Vejstrup.	  	  
Det	  betød	  blandt	  andet,	  at	  besøget	  af	  
og	  byvandringen	  med	  borgmester	  
Bo	  Hansen	  forleden	  måtte	  aflyses.	  
Besøget	  bliver	  i	  stedet	  for	  på	  et	  
senere	  tidspunkt.	  
Vejstrup	  synger	  sammen	  er	  også	  
ramt	  af	  corona-‐aflysning.	  Med	  de	  
gældende	  restriktioner	  for	  samvær	  
og	  sang,	  kunne	  der	  kun	  komme	  25	  
gæster	  i	  forsamlingshuset.	  Derfor	  
har	  man	  i	  første	  omgang	  valgt	  at	  
aflyse.	  Men	  arrangementet	  bliver	  
med	  garanti	  afviklet	  på	  et	  senere	  
tidspunkt,	  når	  det	  igen	  er	  sikkert	  at	  
mødes	  og	  synge	  sammen.	  
Vejstrup	  spiser	  sammen	  er	  som	  i	  
foråret	  blevet	  til	  ”Vejstrup	  spiser	  
sammen	  hver	  for	  sig”.	  
Forsamlingshuset	  håber	  på	  bedre	  
tider	  inden	  søndag	  den	  8.	  november,	  
hvor	  der	  er	  planlagt	  brunch.	  
	  
Mellemrubrik:	  Koen	  og	  katten	  
	  
Til	  gengæld	  mødes	  de	  to	  yoga-‐hold	  
stadig.	  Der	  er	  44	  tilmeldte,	  og	  det	  
har	  derfor	  været	  nødvendigt	  at	  lave	  
hele	  to	  hold.	  Dygtige	  Kirsten	  Pram	  
underviser.	  Og	  vi	  har	  hørt	  flere	  
underretninger	  om	  folk,	  der	  er	  
blevet	  strakt	  ud	  i	  koens	  og	  kattens	  
stilling,	  eller	  Bitilasana	  &	  
Marjaryasana	  på	  sanskrit,	  og	  har	  
opdaget	  muskler,	  de	  ikke	  anede,	  de	  
havde.	  Desværre	  er	  der	  ikke	  flere	  
pladser	  i	  år,	  men	  succesen	  har	  været	  
så	  stor,	  at	  den	  med	  garanti	  bliver	  
gentaget	  i	  2021.	  

	  

Mellemrubrik:	  Nye	  idéer	  

Og	  apropos	  succes,	  så	  barsler	  flere	  
folk	  i	  byen	  med	  en	  café	  i	  Vejstrup	  
forsamlingshus.	  Et	  sted,	  hvor	  man	  
kan	  mødes,	  købe	  kaffe,	  snakke,	  
måske	  underholde	  med	  et	  talent,	  
man	  har.	  Synge,	  spille.	  Rafle.	  
Fortælle	  gode	  løgnehistorier.	  Spille	  
på	  kam.	  

Og	  har	  du	  selv	  en	  god	  idé	  eller	  noget,	  
du	  brænder	  for	  at	  deltage	  i,	  er	  huset	  
altid	  åbent	  for	  nye	  initiativer.	  Synes	  
du,	  vi	  mangler	  en	  strikkeklub?	  Et	  
kursus	  i	  folkedans,	  finere	  
madlavning,	  strubesang	  eller	  noget	  
femte,	  så	  er	  du	  meget	  velkommen	  til	  
at	  sætte	  gang	  i	  det.	  Forsamlingshuset	  
og	  resten	  af	  Vejstrup	  bakker	  det	  
meget	  gerne	  op.	  

	  

	  

	  

	  
	  

Corona giver aflysninger i Vejstrup

Men der er altid plads til 
nye initiativer i huset

Rubrik:	  Corona	  giver	  aflysninger	  i	  
Vejstrup	  
	  
Underrubrik:	  Men	  der	  er	  altid	  plads	  
til	  nye	  initiativer	  i	  huset	  
	  
Af	  Margrethe	  Schmidt	  
	  
Coronapandemien	  har	  ikke	  sluppet	  
sit	  tag,	  heller	  ikke	  i	  Vejstrup.	  	  
Det	  betød	  blandt	  andet,	  at	  besøget	  af	  
og	  byvandringen	  med	  borgmester	  
Bo	  Hansen	  forleden	  måtte	  aflyses.	  
Besøget	  bliver	  i	  stedet	  for	  på	  et	  
senere	  tidspunkt.	  
Vejstrup	  synger	  sammen	  er	  også	  
ramt	  af	  corona-‐aflysning.	  Med	  de	  
gældende	  restriktioner	  for	  samvær	  
og	  sang,	  kunne	  der	  kun	  komme	  25	  
gæster	  i	  forsamlingshuset.	  Derfor	  
har	  man	  i	  første	  omgang	  valgt	  at	  
aflyse.	  Men	  arrangementet	  bliver	  
med	  garanti	  afviklet	  på	  et	  senere	  
tidspunkt,	  når	  det	  igen	  er	  sikkert	  at	  
mødes	  og	  synge	  sammen.	  
Vejstrup	  spiser	  sammen	  er	  som	  i	  
foråret	  blevet	  til	  ”Vejstrup	  spiser	  
sammen	  hver	  for	  sig”.	  
Forsamlingshuset	  håber	  på	  bedre	  
tider	  inden	  søndag	  den	  8.	  november,	  
hvor	  der	  er	  planlagt	  brunch.	  
	  
Mellemrubrik:	  Koen	  og	  katten	  
	  
Til	  gengæld	  mødes	  de	  to	  yoga-‐hold	  
stadig.	  Der	  er	  44	  tilmeldte,	  og	  det	  
har	  derfor	  været	  nødvendigt	  at	  lave	  
hele	  to	  hold.	  Dygtige	  Kirsten	  Pram	  
underviser.	  Og	  vi	  har	  hørt	  flere	  
underretninger	  om	  folk,	  der	  er	  
blevet	  strakt	  ud	  i	  koens	  og	  kattens	  
stilling,	  eller	  Bitilasana	  &	  
Marjaryasana	  på	  sanskrit,	  og	  har	  
opdaget	  muskler,	  de	  ikke	  anede,	  de	  
havde.	  Desværre	  er	  der	  ikke	  flere	  
pladser	  i	  år,	  men	  succesen	  har	  været	  
så	  stor,	  at	  den	  med	  garanti	  bliver	  
gentaget	  i	  2021.	  

	  

Mellemrubrik:	  Nye	  idéer	  

Og	  apropos	  succes,	  så	  barsler	  flere	  
folk	  i	  byen	  med	  en	  café	  i	  Vejstrup	  
forsamlingshus.	  Et	  sted,	  hvor	  man	  
kan	  mødes,	  købe	  kaffe,	  snakke,	  
måske	  underholde	  med	  et	  talent,	  
man	  har.	  Synge,	  spille.	  Rafle.	  
Fortælle	  gode	  løgnehistorier.	  Spille	  
på	  kam.	  

Og	  har	  du	  selv	  en	  god	  idé	  eller	  noget,	  
du	  brænder	  for	  at	  deltage	  i,	  er	  huset	  
altid	  åbent	  for	  nye	  initiativer.	  Synes	  
du,	  vi	  mangler	  en	  strikkeklub?	  Et	  
kursus	  i	  folkedans,	  finere	  
madlavning,	  strubesang	  eller	  noget	  
femte,	  så	  er	  du	  meget	  velkommen	  til	  
at	  sætte	  gang	  i	  det.	  Forsamlingshuset	  
og	  resten	  af	  Vejstrup	  bakker	  det	  
meget	  gerne	  op.	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

 

 

Oktober  

Torsdag den 1. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Tirsdag den 6.  Rejsen ud i rummet. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 

Torsdag den 8. Vejstrup synger sammen kl. 19.30 med Esben Jensen og Andreas Isager. 

Lørdag den 24. Loppemarked kl. 10.00 – 14.00 

Tirsdag den 27. Borger- og byrådsmøde. Borgermøde kl. 16.00, byrådsmøde kl. 17.00. 

 

November 

Søndag den 1.  Eventyreftermiddag. ”Fjeren og Rosen” for børn 5 år+ og forældre kl. 15.00. 

Tirsdag den 3.  Dybhavet – nyt fra en ukendt verden. Livestreamet foredrag kl.19.00 – 21.00 

Søndag den 8. Vejstrup spiser sammen – brunch kl. 10.00 – 12.00 

Tirsdag den 10.  Smagen af øl. Livestreamet foredrag kl. kl. 19.00 – 21.30 

Fre-lør. den 13.- 14. LAN-party 

Tirsdag den 17. Tilblivelsen af det moderne menneske. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 

Torsdag den 19. Vejstrup synger sammen kl. 19.30 med Vejstrups Linje 4 

Tirsdag den 24. Grønlands indlandsis. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 

Søndag den 29. Adventsarrangement. 

 

Januar 2021 

Torsdag den 21. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Fredag den 29. Koncert med ”Det siger sig selv” 

 

Marts      

Onsdag den 10. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

 

April 

Onsdag den 28. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

 

 

Følg med på www.vejstrupforsamlingshus.dk for at blive opdateret om aflysninger mv. 

Planlagte aktiviteter i  
Vejstrup Forsamlingshus 
2020-2021 

Nye idéer

Koen og katten
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Havefest	  med	  Gasbox	  
Af	  Margrethe	  Schmidt	  
Fotos,	  Steen	  Pensdal	  
Og	  Ene	  Wolfsberg	  
	  
Det	  var	  en	  smuk,	  om	  end	  kølig	  
septemberaften	  med	  de	  små	  
lanterner	  tændt	  på	  den	  fløjlsblå	  
himmel,	  og	  de	  kulørte	  lamper	  tændt	  
ved	  Vejstrup	  Forsamlingshus,	  da	  
Gasbox	  for	  anden	  gang	  på	  et	  år	  
spillede	  op.	  Ikke	  til	  dans,	  for	  det	  var	  
en	  stolekoncert,	  men	  til	  minder	  og	  
morskab.	  Og	  en	  lillesmule	  sang	  i	  
krogene.	  
Allerede	  i	  ’døren’	  blev	  man	  modtaget	  
af	  billettøser	  behørigt	  iført	  masker,	  
påmalet	  smil,	  og	  det	  var	  med	  til	  at	  
skabe	  den	  gode	  stemning	  og	  
samtidig	  understrege,	  at	  vi	  passer	  på	  
hinanden.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Billdtekst:	  Smileybillettøser	  tog	  
imod	  i	  ’døren’.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mellemrubrik:	  Der	  blev	  sprittet	  af	  
både	  udenpå	  og	  indeni!	  
	  
Der	  var	  selvfølgelig	  også	  sprit	  
overalt,	  både	  til	  indvortes	  og	  
udvortes	  brug!	  
	  
	  
	  
	  

	  
Billedtekst:	  Inden	  koncerten	  blev	  
der	  tanket	  både	  håndsprit	  og	  
fadbamser	  
	  
Scenens	  bagside	  vendte	  ud	  mod	  
Landevejen,	  og	  det	  gav	  en	  god	  
stemning	  og	  fornemmelsen	  af	  at	  
befinde	  sig	  i	  et	  intimt	  rum	  for	  de	  150	  
tilskuere.	  
	  
Og	  så	  gav	  de	  den	  ellers	  gas,	  folkene	  
fra	  Gasbox	  med	  numre	  fra	  Kim	  
Larsens	  kæmpe	  bagkatalog.	  	  
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Oktober  

Torsdag den 1. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Tirsdag den 6.  Rejsen ud i rummet. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 

Torsdag den 8. Vejstrup synger sammen kl. 19.30 med Esben Jensen og Andreas Isager. 

Lørdag den 24. Loppemarked kl. 10.00 – 14.00 

Tirsdag den 27. Borger- og byrådsmøde. Borgermøde kl. 16.00, byrådsmøde kl. 17.00. 

 

November 

Søndag den 1.  Eventyreftermiddag. ”Fjeren og Rosen” for børn 5 år+ og forældre kl. 15.00. 

Tirsdag den 3.  Dybhavet – nyt fra en ukendt verden. Livestreamet foredrag kl.19.00 – 21.00 

Søndag den 8. Vejstrup spiser sammen – brunch kl. 10.00 – 12.00 

Tirsdag den 10.  Smagen af øl. Livestreamet foredrag kl. kl. 19.00 – 21.30 

Fre-lør. den 13.- 14. LAN-party 

Tirsdag den 17. Tilblivelsen af det moderne menneske. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 

Torsdag den 19. Vejstrup synger sammen kl. 19.30 med Vejstrups Linje 4 

Tirsdag den 24. Grønlands indlandsis. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 

Søndag den 29. Adventsarrangement. 

 

Januar 2021 

Torsdag den 21. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Fredag den 29. Koncert med ”Det siger sig selv” 

 

Marts      

Onsdag den 10. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

 

April 

Onsdag den 28. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

 

 

Følg med på www.vejstrupforsamlingshus.dk for at blive opdateret om aflysninger mv. 

Planlagte aktiviteter i  
Vejstrup Forsamlingshus 
2020-2021 
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v/Jane Dideriksen · Vestergade 12 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 88 14 · www.soepet.dk

DYREHANDEL
APSSkårupørevej 39

5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

v/ Dorthe Weiskvist & Susan Flodin
28 214 495 25 324 347

SKÅRUP ApS

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

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk

Vores trofaste sponsor Fynske Bank har ønsket at bringe en 
ændring af åbningstiderne:
Kasseekspeditionen har åbnet:
Mandag – onsdag fra kl 10 - 12
Torsdag fra kl. 10 – 17
Fredag fra kl. 10 – 12
Åbent fra 10 – 16 hvis dagen er
sidste eller første hverdag i 
måneden.

Fynske Banke har åbent:
Alle hverdage 10 – 16
Dog torsdag fra kl. 10 - 17 

Pengeautomaten i Skårup har 
åbent alle dage.
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Der har været travlhed i disse Corona-tider.

Vi har fortsat åbent og vi beskytter os selv og 
vores kunder så godt vi kan.

Husk på de simple retningslinier og vi har altid 
sprit og ansigtsmaske i venteværelset som vi 
gerne vil bede jer om at bruge.

Vi ser helst kun en ejer med ad gangen så at vi 
minimerer smitterisikon og hvis I er forkølede 
eller syge bedes I blive hjemme, så finder vi en 
anden løsning.

Det er fortsat mulighed for konsultationer uden-
for på græsplænen, og vi tager gerne så mange 
vaccinationer som muligt ude i det fri. I må 
meget gerne være ude i god tid med tidsbestill-
ing, da der er rift om tiderne.

Dyrene bliver dog stadigvæk syge og som I sik-
kert kan se, så er salget af hvalpe og killinger 
eksploderet.

Mange som har gået og tænkt lidt over at an-
skaffe sig et kæledyr er sprunget ud i det under 
Corona og det ser ud som at det varer ved.
Vi dyrlæger og veterinærsygeplejersker, kan 
dog blive lidt bekymrede om det ikke også kan 
give lidt problemer.

Det kan være problematikken med når en ung 
hanhund kommer i teenageperioden, hvor han 
ikke lystrer eller ved man hvordan hans ny-
fundne interesse for damer skal håndteres?

Og hvad med træning i denne tid hvor vi skal 
isolere os selv?!?
Der er mange spørgsmål som dukker op.

Derfor arbejder vi på en speciel facebook-gruppe 
til alle jer med Corona-hvalpe. ;) Hvad kan man 
gøre og findes der et netværk med fagpersoner i 
nærheden som jeg kan henvende mig til?
Gruppen på Facebook hedder Coronapuppies 
2020 og er under konstruktion men find den 
gerne og kom endelig med indspil til hvilke 
emner I kunne tænke jer at høre lidt mere om.

I er med til at bygge den op og vi glæder os 
selvfølgelig til at møde jer og jeres nye 
familiemedlem!

Mvh Kerstin og Mette
Dyrlægen på Vejstrupgaard

En lille opdatering fra Dyrlægen
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 KKrriissttiiaann  KKøøllllnn    
TTllff..  4400771111334444  

AAggrrooNNaattuurr  
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

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

post@vejstrupblikvvs.dk
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Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Fyns
Havedam ApS

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

Fyns Havedam ApS • Knarreborg Møllevej 8 • 5883 Oure
www.fynshavedam.dk  • info@fynshavedam.dk

1 felt
Pris: 1757,- 

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

 
 

Kommende arrangementer! Tirsdag den 17. november 2020 kl. 
19.00 foredrag med ”vejrmand” Peter 
Tanev. 
Et muntert foredrag om det danske 
vejr.  

 
 

Alle taler om vejret – kan nogen gøre 
noget ved det? 
 
Den globale temperatur er steget og mange 
steder er vejret gået amok og har ændret sig. I 
Danmark vil klimaændringerne også kunne få 
konsekvenser for f.eks. vandstand, landbrug, 
infrastruktur m.m. Kan der gøres noget ved det?  
Eller er det noget der går over? Kom og få 
noget at vide der kan give forståelse for og 
viden om, hvad det er der gør at vi også i 
Danmark oplever og er berørt af de til tider 
markante vejrforandringer. 
 
Vi kender alle Peter Tanev fra TV også kaldet 
”Danmarks ukronede vejrkonge”.    Men hvor 
mange har kunnet glæde sig over hans mere 
muntre side, når han præsenterer vejrets luner 
og uforudsigelighed.  I Peter Tanevs foredrag 
lægger han vægt på det oplysende og fakta, men 
på en populær og forståelig måde, så alvoren 
også krydres med humor.  Kom selv og oplev 
ham i Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Pris: For foredrag og kaffe med kage er 100,00 
kr./børn 50,00 kr. 
 
Tilmelding: senest den 15. november på 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk. 

 

 

 
Torsdag den 5. november kl. 19: 

 

 
 

 
Med mange ænder. 

Under iagttagelse af retningslinjer for forsamlin-
gers størrelse, hygiejne m.m. afholder vi det 
årlige andebanko. 
 
Dørene åbnes som hidtil kl. 18.00 og der kan 
købes kaffe/te med kage, øl og vand i pausen. 
 
Vi forbeholder os ret til at lukke for tilgang, når 
maksimum af deltagere er nået. 

 

 
 

 

 
 

Vi fortsætter de hyggelige månedlige fredags-
eftermiddage, denne gang den 6. november kl. 
16-18. Der er også fredagsbar den 4. 
december.  
 
Kom og få en hyggestund med nogen af dem du 
ikke ser så tit.  I bestyrelsen vil vi også meget 
gerne have forslag til arrangementer og andre 
aktiviteter, dermed kan du være med til at få 
indflydelse på, hvad der kan foregå i huset.  
Kom bare og vær med. 
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Aflysninger: 
Desværre har det været nødvendigt at 
aflyse: Fællesspisning den 25. sep-
tember er udsat til 2021. Loppemarked 
for børn den 4. oktober og Halloween 
den 2. november og julefrokosten med 
John Mogensen Jam. Dette 
arrangement udsættes til den 27. 
november 2021. Ærgerligt! Men set i 
lyset af Corona-restriktioner m.m. er det 
nødvendigt.  Ved alle arrangementer er 
vi naturligvis opmærksom på de vej-
ledninger m.m. der udsendes fra 
myndighederne, så alle der deltager i 
husets arrangementer trygt kan være 
med. 
 
 
I stedet for julefrokost arrangerer vi  

Vinsmagning 
med Erik Prangsgaard lørdag den 28. 
november kl. 18.00 med spisning.  Antallet af 
billetter begrænses så vi kan overholde retnings-
linjerne for forsamlingers størrelse, hygiejne og 
holde afstand, så man trygt kan deltage i 
arrangementet. 
 
Vinsmagningen holdes naturligvis i temaet for 
jul og nytår, så det bliver en god erstatning for 
julefrokosten. 
 
Vi holder den sædvanlige lave pris på 200,00 kr. 
hvor der smages på 6 forskellige vine og så får 
man oven i købet noget at spise til .  Sædvanlig 
tilmelding på husets hjemmeside: 

https//:aabyskov.nemtilmeld.dk 
senest den 24. november. 

 
 

 
 

 

 Støttegruppen holder Julebanko torsdag 
den 3. december kl. 19.00. 
 
Det er blevet en tradition, at støttegruppen i 
december holder julebanko med gode gevinster. 
 
Dørene åbnes som vanlig kl. 18.00. 
 
Der kan købes æbleskiver, kaffe/te, øl og vand i 
pausen. 
 

 
 

 
 

Traditionen tro er der også juletræ i år. 
Som altid den 22. december. 
 

 
 
Juletræ gennemføres efter samme ”model” som 
de senere år med:  Risengrød, julehistorie, 
julemand, danse om juletræ, sanglege og 
julegaver. 
 
Når tiden nærmer sig vil der blive husstands-
omdelt med nærmere information. Når tiden 
nærmer sig kan opslag også ses på forsamlings-
husets hjemmeside: 

www.aabyskov-forsamlingshus.dk 
 
Vi håber at corona ikke kommer til at lægge 
hindringer i vejen for vores juletræsfest. 
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Gennemførte arrangementer! 
 
Ekstraordinær generalforsamling den 3. 
september: 
 
Efter udsættelse af den ordinære generalforsam-
ling til den 2. juli, hvor det ikke var muligt at få 
valgt en fuldtallig bestyrelse, blev der den 3. 
september afholdt en ekstraordinær generalfor-
samling, hvor hovedpunktet var valg af 4 besty-
relsesmedlemmer. 
 
Inden generalforsmalingen gik i gang hold 
chefredaktør Rikke Bekker på Fyns Amts Avis 
et inspirerende oplæg om bl.a. det væsentlige i 
lokalt engage-ment, såvel for de der bor i 
området som avisens medvirken til at 
understøtte dette. 
 
Herefter gik man over til selve generalforsam-
lingen.  Hvor der var genvalg af Aase Koefoed 
og Karsten Grumløse, nyvalg af Bjarne 
Lundsgaard-Nielsen og Søren Sørensen, så 
bestyrelsen blev fuldtalling.  Som suppleanter 
blev valgt Svend Jensen og Elin Boss. 
 

 
Øverst fra venstre mod højre:  Svend Jensen, 
Arne Jensen, Søren Sørensen, Jan Hansen, 
Bjarne Lundsgaard-Nielsen og nederst:  Karsten 
Grumløse, Aase Koefoed og Jørgen Larsen.  
Elin Boss fra fraværende ved fotografering. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig ved møde den 
23. september som følger: 
Arne Jensen formand, Jan Hansen næstformand 
og Jørgen Larsen kasserer. 
 

 
 

Fortælleaften den 9. september: 
 
Denne aften var et samarbejde med Svendborg 
Bibliotek, bibliotekar Tina Karina Mortensen og 
studerende fra Den Frie Lærerskole. 
 
Der deltog godt 30 i dette lidt eksprimenterende 
arrangement, idet denne form for fortællinger 
først for alvor er ved at komme frem flere steder, 
bl.a. i Svendborg Forsamlingshus. 
 
Temaet var ”Myter og sagn fra nær og fjern”, 
hvilket til fulde blev indfriet af de 4 fortællere, 
der på hver sin måde med mimik og engagement 
tog os med på en rejse i fortiden.  Det var en 
anderledes men også meget spændende aften. 
 

 
 

Aftenens fortællere er: Anna Toft, Sebastian Treullé, 
Mathias Bejer-Pedersen og Estrid Faltum. 
 

 
 
Forsamlingshusets økonomi som 
følge af Coronarestriktionerne! 
 
Forsamlingshuset har mistet mange indtægter 
ved aflyste lejemål og arrangementer, hvilket 
tydelig kan ses på indtægtssiden og ikke mindst 
de udgifter der skal afholdes uanset aktiviteter 
eller ej. 
 
I Svendborg kommune er forsamlingshusene 
godt stillet, idet kommunen har besluttet at holde 
”hånden” under de 20 forsamlingshuse, der er 
rundt om i lokalområderne, men selv om der 
opnås tilskud til dækning af de faste udgifter i 
perioden 11. marts til 31. juli, er der jo ikke det 
overskud som udlejning og arrangementer kunne 
have givet.  Hvordan situationen vil blive resten 
af 2020 vides naturligvis ikke, men det er helt 
sikkert, at der vil mangle indtægter og vi ved  
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ikke om der kommer yderligere en hjæpepakke 
til forsamlingshusene for perioden 1. august til 
31. december, vi kan kun håbe. 
 
Forsamlingshuset er meget afhængig af lokal 
opbakning i forbindelse med arrangementer, og 
ikke mindst at der ved f.eks. ansøgninger til 
fonde kan fremvises en dokumentation for, at vi 
har et stort antal medlemmer fra lokalområdet. 
 
Vi plejer at have indtægter fra ca. 250 med-
lemmer, men i år har vi kun fået fornyet 
medlems-kontingent fra 25, så i stedet for godt 
15.000 kr. har vi kun fået 2.500 kr. ind.  Et lille 
beløb i forhold til hvor mange der bor i 
lokalområdet. 
 
En opfordring: 
Bestyrelsen tror på, at de mange fornyelser af 
medlemskab ikke er et tegn på manglende 
opbakning, men mere den situation, at vi ikke 
har været ude at ”ringe” på og forhøre om 
gentegning af medlemskab, men det har ikke 
været muligt at få påbegyndt denne form for 
”opkrævning”, hvorfor vi i sidste nummer af 
Folk & Fæ opfordrede til at blev medlem af 
huset, denne opfordring har desværre kun 
medført ganske få indbetalinger. 
 
Det er meget nemt at blive medlem af huset, 
betal 100 kr. pr. person via MobilePay 63997 
eller indsæt beløbet på husets konto i Fynske 
Bank 0819 – 819 0155 405.  Det er vigtigt for 
korrekt registrering af indbetalingen at der som 
afsender oplyses afsenderens adresse. 
 
Alle er nagturligvis også meget velkommen til at 
støtte forsamlingshuset med frivillige bidrag, 
alle beløb uanset størrelse vil være en hjælp til 
huset. 
 
Der er mange opgaver og anskaffelser der 
venter, hvilket bl.a. er:  Et nyt stort lærred, en 
projektor der bla. er nødvendig for at tiltrække 
gode foredragsholdere, en ny fryser, nyt gulv på 
balkonen, færdiggørelse af depotet med reoler 
og anden opbevaringsmulighed m.m.  Så der er 
nok at tage fat på. 
 
Slut op om huset, så vi fortsat har et ”Levende  

Forsamlingshus”. Det vil også være et ”skulder-
klap” til alle de frivillige, der bruger mange 
timer i løbet af et år med tilrettelæggelse og 
gennemførelse af arrangementer.  En synlig 
støtte vil også fremme og bevare engagementet 
blandt de frivillige. 
 
Uden de frivillige og opbakningen fra 
brugerne til arrangementer vil der ikke være 
noget ”Levende Forsamlingshus”. 
 
Hvad skal der ske i forsamlingshuset i 
2021? 
 

Bestyrelsen har ved sit møde den 23. september, 
så småt begyndt at tage fat på årsprogrammet, 
men der er mange huller endnu og de skal gerne 
fyldes ud med forslag, der matcher de ønsker 
som brugerne har for at komme i huset.  Få 
indflydelse på begivenhederne i 2021 – kom 
med forslag.  Det kan f.eks. ske ved deltagelse i 
en fredagsbar, hvor forslagene kan fremlægges 
og drøftes.  
 
Bestyrelsen vil virkelig ønske, at der også 
kommer ideer ude fra, så gå i tænkeboks og 
mkom frem med ønsker og forslag. 
 
Hvad er der foreløbig på programmet i 2021? 
 

 Foredrag med med direktør for 
VagaBond Søren Bonde om ”Verdens 
varmee sted”, hvordan kan mennesker 
leve der? 

 Støttegruppen laver fastelavn for børn 
den 14. februar. 

 Støttegruppen holder banko den 1. marts. 
 Dilettant 6., 10. og 12. marts. 
 Støttegruppen afholder brunch den 11. 

april. 
 Støttegruppen holder loppemarked den 

30. maj. 
 Andebanko den 2. november. 
 Julefrokost med John Mogens Jam den 

27. november. 
 Juletræ den 22. december. 

 
Som det kan ses af ovenstående er der god plads 
til forslag til arrangementer. 
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Efter at Skårup Kirke, måtte rykke konfirmationsdatoen, grundet Covid-19, 

kom dagen endelig for byens konfirmander, I år var det ikke én dato hvor 
mange af byens ungemennesker blev konfirmeret, men to.  
Det gjorde heldigvis ikke, at de unge mennesker, deres familier og gæster 
skulle undvære flag allé igennem Skårup By.  

Lørdag d. 29. august & d. 5. september 2020, blev 
de heldige datoer i år.  
Første hold tog tidligt afsted,  kl. 6.30, hvor de begyndte de at tage alle 
propperne op, så der var klar til flagene skulle sættes i.  
Andet hold stod klar kl. 7.30 med biler, trailere og en masse flag og 
flagstænger, så byen kunne blive pyntet. Inden klokken havde slået 9, var byen 
pyntet med flag over alt. Det er et fantastisk syn, som vi i bestyrelsen er meget 
stolte af.  
 
Da dagen var ved at gå på hæld, var de klar igen. Denne gang skulle flagene 
pilles ned og propperne tilbage på plads, så de er klar til de skal bruges igen.  
 
 
 

  
                                                                      
  Privat foto: Kitt West 
 
 

 

 
 
                                                                       
 

KONFIRMATION 2020 
  
 

På vegne af  
Skårup Sogns 

Borgerforening,  
Kitt West. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Tusind tak for hjælpen til alle 
den dag.  

#skårupsognsborgerforening 
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Skårup Sogns Borgerforening.   
Det har endnu ikke været muligt at af holde vores årlige generalforsamling 
grundet Covid-19. Vi håber derfor at vi kan lave en lille teaser på hvad vi går 
og laver, så vi kan nye medlemmer ind.  
I 2019. blev bestyrelsen, grundet for lille interesse, sat ned til en bestyrelse 
med 7 medlemmer og 2 suppleanter, hvor vi tidligere har været 9 medlemmer 
og 2 suppleanter. Det kan godt være det ikke virker af meget, men det er det 
alligevel, da der jo er en del praktisk, der skal gøres klart til vores forskellige 
arrangementer. 
 

Hvad er det vi laver, i Skårup Sogns Borgerforening? 
Når vi ikke er ramt af covid-19, er der Bankospil i Skåruphallen fredag i lige 
uger. Hvor der spilles om penge gevinster.  
Bankospillet, har dog deres egen lille bestyrelse, men hører ind under Skårup 
Sogns Borgerforening.  

Til fastelavn har vi et fastelavnsoptog, som kører rundt og samler ind. 
Optoget er drevet af frivillige hjælpere som kører rundt i byen om lørdagen, de 
slutter af med god mad og hyggeligt samvær. Bilerne på optoget er pyntet med 
reklame, fra byens og omegnens virksomheder.  
Om søndagen holders der, stor fastelavnsfest i Skåruphallen, med præmier til 
bedst udklædte, børn og voksne. Tønderne er opdelt efter alder og der er også 
en til de voksne. 

Badebro i Skårupøre: Hvert år sætter vi vores badebro op i Skårupøre. Det er 
en bro vi har lagt meget arbejde i, ved at få alle tilladelser osv. da man 
tidligere ikke mente at der skulle være en bro længere.  

Flag i byen er normalt en gang om året hvor vi har hele byen udsmykket, men 
ved særlige lejligheder eller bestillinger, gør vi det gerne.  

Stor Juletræsfest i Skåruphallen, med nisser, godteposer og musik. Der er 
lotteri under festen, med sponseret gevinster.  

Derudover, er der forskellige vedligeholdelses opgaver, udlejninger.  
Vi bestræber os på ikke at holde for mange møder, da vi ved at det kan få folk 
til at holde sig væk fra bestyrelser.  
Som udgangspunkt holder vi ca. 4 bestyrelsesmøder om året.  
 
Vi håber du har lyst til at være en del af os, på den ene eller den anden måde.  

Uden hjælpere ville der ikke være meget tilbage.  
Vi har heldigvis nogle hjælpere, der gerne vil give en håndsrækning, når vi 
står og er i vanskeligheder, og dem er vi meget glade for. Hvis vi ikke havde 
dem, var der flere ting som vi kunne være nødt til at aflyse, og det ville vi 
være enormt kede af, men der er altid plads til flere. På den måde undgår vi at 
det ikke nødvendigvis skal være de samme vi skal trække på hver gang. 

Bestyrelsen søger nye 
medlemmer, samt 
hjælpere til listen. 

 

 

 

 

 

 

 

Facebookside:  
Skårup Borgerforening 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Brudager Folkedansere, med dansested i Brudager Forsamlingshus, har søgt støtte fra DIF og DGI`s foreningspulje, og 
fået bevilliget 16.200 kr. Med bevillingen kan Brudager Folkedansere se frem til at afholde et foredrag med ”Rebeller” 

Ole Sørensen. Emne ”Værn om vores frihed i hverdagen og i foreningslivet”. Formanden glæder sig til dette tiltag, og håber det 
bliver til stor glæde for vores nuværende medlemmer, og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen. 

”Ole vil tale om det at støtte de mennesker der lever eller har levet et liv på kanten, de mennesker der er udsatte har 
jo også ret til frihed på trods af at vi har et system der gerne vil putte dem ind i det der betegnes “målgrupper” “kasser” 
og “exel regneark”,  Lidt historie, anekdoter, hvem er jeg, kærlige men alvorlige spark i røven til akademikere og djøffer, 

menneskesyn, livssyn, værdier, hvorfor fejler systemet i forhold til borgeren, §396, floskler, kampen for tænder på 
finansloven, relationer og meget mere som omhandler de mennesker som vi samarbejder med for at de kan få et 

rimeligt tåleligt liv. Nogen vil måske blive provokeret, så derfor vil der være tid til spørgsmål og snak, for 
måske er jeg forkert på den, og så siger jeg tak for en øjenåbner.”

I foreningen retter vi os efter gældende regler vedr. covid-19, har derfor kontaktet Vejstrup Efterskole, om brug 
af foredragssal, som er nyetableret. Salen er meget rummelig og egner sig perfekt til sådant arrangement.

Foredragets varighed ca. 2 timer afbrudt af en kort pause, herefter evt. spørgsmål og debat.
Kom og vær med til et spændende foredrag. Alle er velkommen og det er gratis. 
Vejstrup Efterskole og skolens arealer er røgfrie, det respekterer vi selvfølgelig.

Tilmelding er nødvendig da vi overholder covid-19 regler. 
Det er først til mølle princip og senest 10. oktober.

Tove 30 24 74 66
Jørgen 22 37 29 77

15. okt. Kl. 19.00 på Vejstrup Efterskole, Højskolevej 43, 5882 Vejstrup  

BRUDAGER FOLKEDANSERE

Foredrag
15. okt.
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SKÅRUP GYMNASTIK ER I GANG MED EN NY SÆSON –  

OG DER ER STADIG PLADS TIL NYE GYMNASTER ☺  

Babygymnastik – lørdag kl. 10-11, Skårup Skole  

Babygymnastik er for forældre og deres babyer fra 3-12 mdr. Kom og leg med dit barn og få 
inspiration til hvordan du kan stimulere dit barns sanser og motorik. Vi synger og laver bevægelser 
til musik i både højt og roligt tempo. Øvelserne vil være tilpasset dit barns alder.  

OBS. Efterårssæson fra september til 28. november. Info om forårssæson 2021 følger. 

Familieholdet 1-4 år - Onsdag kl. 16.30 –17.30, Øster Åby Friskole  

Familieholdet er et hold hvor børn og voksne laver gymnastik sammen, vi synger, leger, triller, ruller, 
kaster, hopper, danser og bruger redskaber til god musik. Det er sjovt for både børn og voksne. 
Målet med undervisningen er at børnene lærer at bevæge sig til musik, at de mærker 
bevægelsesglæde, udfordres motorisk og at familierne får inspiration med hjem. På holdet laves 

både aktiviteter hvor alle er samlet, samt aktiviteter hvor aldersgrupperne 1-2 år og 3-4 år deles op.  

Krudtugler – drenge og piger 5 år til 1. kl. – Mandag kl. 16.30-17.30, Øster Åby Friskole  

Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik og have masser 

af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, derfor får 
børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og spring.  

Gym-mix – drenge og piger - 1. kl. til 5 kl. – Mandag 17.45 - 19.00, Øster Åby Friskole 

Holdet er for glade piger og drenge, der vil have det sjovt med leg, spring og masser af fart. Alle 
mixes på kryds og tværs, så børnene bliver udfordret med motorik og spring uden konkurrence – 
men med masser af sjov.  

Dans 0.kl. til 3.kl. – Onsdag kl. 16.00 - 16.45, Skårup Kultur og Idrætscenter (1. sal)  

Holdet for alle danseglade som elsker at bevæge sig til musik og som giver den gas til MGP. Vi skal 
lære nye bevægelser og sammensætninger som bliver til seje danse igennem sæsonen. 

Herrehold – Onsdag 19.30 – 20.30, Øster Åby Friskole 

Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt 

grin og masser af god stemning. 
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Kvindehold – Torsdag 19.00 – 20.00, Øster Åby Friskole  

Kroppen skal bevæges fra yderste tåspids til det yderste af fingerspidserne. Vi skal grine og ha´ det 
sjovt, mens kroppen styrkes både fysisk og mentalt. Du kan være ny gymnast eller have prøvet det 

før, det vigtigste er lysten til bevægelse og fællesskab, så kom og prøv om det er noget for dig.  

Find mere info og tilmeld jer på https://skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/ 

eller se Facebook: ’Gymnastik i Skårup’ 

OBS. Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, så alle kan føle sig trygge og nyde træningen. 



Vær med til at forme fremtiden for Skårup Sogn…

… Og kom med dit bidrag til Potentialeplanen for området. 

I løbet af dette efterår arbejder vi med at lave en Potentialeplan for Skårup Sogn, og vi inviterer 
alle i området til at deltage og til at komme med deres mening.

Potentialeplanen for Skårup Sogn er sat i værk af Arbejdsgruppen for Skårup Sogn i samarbejde 
med Svendborg Byråd. Potentialeplanen skal pege på, hvor vi ser vores områdes potentialer og 
muligheder, og hvordan vi kan arbejde sammen om at realisere dette. 

Potentialeplanen bliver lavet på baggrund af hvad borgerne af Skårup Sogn kommer med af input,
og der vil være rig mulighed for at komme med sin mening i løbet af efteråret: 

Borgerundersøgelse 
I løbet af oktober udsendes en borgerundersøgelse via E-boks til alle borgere i sognet. Den består 
af et spørgeskema som besvares anonymt, og resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret 
som en del af Potentialeplanen i begyndelsen af 2021. 

Borgermøde med Byvandring søndag den 22. november
I mindre Corona-venlige grupper går vi på by/land-vandring og kigger på vores lokalområde med 
forskellige ’briller’ på. Oplevelsen på gåturen bliver udgangspunkt for at se potentialerne i 
området og drømme om, hvad det kan udvikle sig til. Der vil være ruter i både Skårup, Åbyskov og 
derimellem, og du og din familie kan vælge at gå med på en børnerute, en naturrute, en historisk 
rute eller andre ruter.

Landsbytræf i 2021
I begyndelsen af det nye år arrangerer vi et landsbytræf. Landsbytræffet er bygget op omkring et 
messeformat, hvor borgere, foreninger, virksomheder og andre relevante aktører mødes og 
inspirerer hinanden og snakker om konkrete initiativer og løsninger. 

Vi håber at rigtig mange vil deltage og bakke op om disse aktiviteter. Jo flere vi deltager, desto 
stærkere fundament vil Potentialeplanen og det kommende arbejde bygge på.

Du kan læse mere om de forskellige aktiviteter og Arbejdsgruppen for Skårup Sogn på 
https://www.folkogfae.dk/lokalrådet 

Arbejdsgruppen for Skårup Sogn blev etableret i januar 2020, og består af borgere fra forskellige 
områder i postnummer 5881. Arbejdsgruppen for Skårup Sogns formål er at styrke samarbejdet 
og koordineringen i området og i forhold til Svendborg Byråd. 

Med venlig hilsen,

Arbejdsgruppen for Skårup Sogn
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Baghavens Blomsterfestival
Skribent: Niels Kristian Elmsgård   Fotograf: Henning Philbert

På Botilbuddet Vestereng i Skårup har beboere og personale i samarbejde 
med lokalt havecenter skabt deres egen blomsterfestival i baghaven.

Et anderledes år 
2020 er for os alle et år, der er anderledes. Covid19 har betydet at adskillige arrangementer og aktiviteter har 
været aflyst eller begrænset - også for beboerne på bo- og aktivitetstilbuddet Vestereng i Skårup.

Normalt er der aktiviteter og oplevelser på programmet, når Ves-
terengs beboere og dagtilbuddet “Kulturcaféen” planlægger årets 
store begivenheder. Ikke mindst festivaler med musik, dans og 
samvær er det helt store ønske for de 29 beboere. Fødselsdage 
med gæster, god mad, musik og festlig stemning har altid været 
på dagsordenen – for skal der være fest, så lad der være fest!
At komme ud og opleve de vidunderlige og sansevækkende 
haver og natursteder rundt om i det sydfynske er også et stort øn-
ske blandt beboerne, og grundet de mange restriktioner i foråret, 
har de sædvanlige oplevelser ikke været mulige.

En blomsterfestival 
“Kan vi komme på festival?”, er et af de spørgsmål, der er kommet i løbet af foråret og sommeren. Beboerne 
på Vestereng er blandt en gruppe borgere, der har været særligt påvirket af landets nedlukning, så derfor er 
det nærliggende at tænke i nye baner, for at give borgerne særlige oplevelser.
Med i regeringens sommerpakke er der afsat en pulje til at give kommunernes botilbud, herunder Vestereng 

mulighed for at arrangere oplevelser til gavn for beboerne. I den 
forbindelse er ideen om en sansehave opstået som en mulighed 
for at lade en festival komme til Vestereng. 
Fælles for beboerne er blandt andet at tryghed og nærvær er til 
stede i hverdagen. Ved at etablere en sansehave lige udenfor 
vinduet, kan beboerne få øje på den verden, der udspiller sig 
udenfor de trygge rammer indendøre.
For nogle beboere har festivalen betydet et væld af duftende 
lavendler på bordene (EVT FOTO), for andre et par arbejdsdage 
i haven, og for nogle at betragte arbejdet fra en god plads i solen. 
Fælles for alle har været at kunne se processen, hvor haven 
bliver etableret og det liv, der opstår.

“Fire planter pr. meter” 
Indehaver og grundlægger af det lokale havecenter, Den Grønne Oase, Lars Habæk, har bidraget, både med 
egne donationer af planter og med sin erfaring med anlæg af sansehaver.  Han møder beboere og personalet 
med et smil og en friskhed. Det kan mærkes i det engagement, der viser sig, når der skal arrangeres, graves, 
plantes og ikke mindst vandes. For disse dage i september er særligt gode, næsten sensommerlige. Og det 
betyder at nye planter skal have vand. Især de mange lavendel-
planter som skal omkranse de bede, hvor haven skal anlægges. 
Nærmest på samlebånd bliver det sat i system, så en flok beboere 
bader lavendler i en balje, mens andre tager sig af plantningen. 
“Fire planter pr. Meter” siger Lars – det er en passende afstand, og 
der plantes med stor koncentration.
Lars har sammen med pædagog fra Vesterengs dagtilbud, Ann Chris-
tina lavet en skitse over hvordan, bedene skal arrangeres, så der er 
skiftene farver og former på forskellige tidspunkter, lidt at klippe af til 
middagsbordene, men også noget smukt at nyde på terrassen i efter-
middagssolen. Sanserne kommer virkelig i spil i baghaven.
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Tekst: Vibe / Fotos: Henning og Vibe 

Søndag d. 30 august holdt kunstgruppens medlemmer fernisering  med deres fælles ud-
stilling.  
Det var desværre meget få gæster, der troppede op denne sidste søndag i august.  
Covid19 har sandsynligvis en stor skyld for det pauvre fremmøde. Det er dog også gene-
relt meget få mennesker, som finder vej til vores ferniseringer. Det er svært at sige, hvad 
grunden kan være. Disse arrangementer er primært tænkt som en hyggelig og afslappet 
ramme om et søndagsmøde med naboer og andre lokale i vores kulturhus.  

Man behøver bestemt ikke at være specielt kunstinteresseret og vi holder os langt væk 
fra nogen form for kunstsnobberi. De fleste udstillere er glade amatører, som blot har 
lyst til at  vise andre, hvad de går og laver og måske inspirere nogle interesserede.  

Kunstnerne vælger selv om de vil holde denne markering af deres udstilling, hvis fornem-
ste opgave jo er at udsmykke foyeren forhåbentlig til glæde for brugerne af huset. 

Næste gang forsøger vi at lægge ferniseringen på en søndag eftermiddag, hvor de fleste 
menneskers weekend-sysler og - arrangementer er ved at være slut. Kunstgruppen kan 
kun opfordre til at kigge forbi til en hyggestund over et glas vin eller vand.
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Søndag d. 4.11. kl. 16 inviterer Henning Philbert til fernisering i 
galleriet i Skårup Kultur-og idrætscenter.  
Henning udstiller både gamle og nye billeder. 

Henning har tegnet og malet hele sit liv. Udover maleriet har han 
arbejdet med keramik og skulptur. Henning udviklede en over-
gang en speciel teknik, som gjorde, at han kunne blande jern, ler 
og glas. Det blev en række unikke værker, fordi Henning brugte 
denne specielle teknik med disse 3 materialer, som traditionelt 
ikke kan arbejde sammen.  

På et tidspunkt i sit liv gjorde Henning op med sig selv; Kunsten 
skulle kun være en hobby. Det var der flere grunde til; Da børne-
ne var små, syntes Henning, at det var synd, at deskulle vokse 
op i en fattig kunstnerfamilie. Han syntes også, at der var for me-
get snobberi omkring den økonomiske del af kunstlivet ligesom 
der er for mange krav til, hvordan kunstneren skal udtrykke sig. 
Det kunne Henning, som kan lide at udfordre nye materialer og 
teknikker, ikke affinde sig med. Henning har gennem tiden haft 
mange skiftende motiver og har afprøvet et væld af nye ideer. Så det har altid passet ham fint, at det kunst-

neriske arbejde var en hobby uden ydre krav om be-
stemte udtryk.  

Så da Henning fik tilbudt job som underviser i maleri 
og keramik på Skårup Husholdningsskole, passede 
det ham rigtig fint. Nu havde han en fast indtægt og 
kunne udfolde sin egen kunst i fritiden. Derudover 
havde Henning travlt dels med ombygning af det 
gamle mejeri og dels med hans og hans daværende 
kones kunsthåndværkervirksomhed.  
Parret lavede unika beklædning, hvor Henning male-
de metervis af beklædningsstoffer og hans kone 
samt de ansatte syersker syede kjoler, skjorter og 
buksedragter af stoffet. 

Henning har siden undervist i kreative fag mange forskellige 
steder. Udover korte kurser i maleri og keramik har Henning 
bl.a. haft tilknytning til AOF’s kunstskole i Fåborg, Ergoterapeut-
skolen i Odense og Skolen for Beskæftigelsesvejledning i 
Svendborg. 

Henning har oprindelig uddannelse som dekoratør. Dette fik 
han brugt på spændende vis, da dekoratørvennen, Bendt Niel-
sen kontaktede ham. Bendt Nielsen havde en dekoratørvirk-
somhed i Søllinge og lavede udstillinger rundt omkring i hele 
verden. Bendt spurgte Henning, om han ville deltage som en 
slags stand up kunstner ved forskellige messer, hvor han skulle 
dekorere radiatorer. Firmaet havde udviklet en radiator med 
udskiftelige forplader og Henning skulle så dekorere disse - en 
plade om dagen. Senere blev han opfordret til at lave det sam-
me ved industrimesser i Frankfurt og i Schweitz.  
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I Schweitz forhandlede Henning 
en pris for sit arbejde og da ar-
rangørerne nævnede en rigtig 
god pris, slog Henning til i den 
tro, at prisen var i danske kr. Da 
det viste sig, at de talte om D-
mark, blev han selvfølgelig eks-
tra glad. 

Henning har i tidens løb mødt 
mange spændende kunstnere.  
En gang besøgte han en gam-
mel soldaterkammerat, Flem-
ming, som er uddannet smed. 
Han boede ved siden af Robert 
Jacobsen og hjalp sommetider 
med at svejse skulpturer. Flemming foreslog, at de 
besøgte ”en af hans venner”. Det viste sig at være 
naboen, Robert Jacobsen. Det blev et utrolig spæn-
dende møde; Robert Jacobsen viste rundt i sit store 
værksted og fortalte om sit arbejde.  

En anden gang besøgte Henning Peter Brandes 
udenfor Paris. Peter Brandes boede i Asgar Jorns 
hus, som han havde købt efter hans død. Det var en 
stor oplevelse for Henning at se dette hus, som hav-
de været rammen om Jorns kunstneriske virke i 
mange år. Peter Brandes arrangerede derefter en 
kunsttur og viste rundt i Paris’ messe med udstillin-
ger fra forskellige gallerier. Både Asgar Jorn og Ro-
bert Jacobsen har været store inspirationskilder for 
Henning gennem hele hans liv. 

Kunsten har således altid haft en stor plads i Hen-
nings liv. Han betegner sig selv som ekspressionist 
og fortæller, at når han beslutter at male, lukker han 
omverdenen ude og koncentrerer sig fuldt ud om dia-
logen med sit maleri. Han slukker for alle telefoner 
og sætter altid god, høj musik på afspilleren. Som 
indledende inspiration er det rock eller rytmisk jazz 
og maleriet vokser frem som en eksplosion af stærke 

og lysende farver. Senere i processen går Henning 
over til mere stille musik, fx blues i mol og farverne 
ændrer sig mod de mere mørke og dystre toner. 
Henning kan sagtens arbejde på samme værk i et år, 
hvor maleriet bølger frem og tilbage. Det gælder om 
at komme helt ind i billedet og lytte til dets fortælling.  
Pludselig siger billedet: ”Slut, bliv fra mig!”, så hand-
ler det om at være lydhør. Derefter opstår en stor 
tilfredshed og lettelse. Dette betegner Henning som 
det endegyldige formål med sit arbejde. 
Henning henter således inspiration i musikken, men 
også naturen spiller en stor rolle. Henning foretræk-
ker at arbejde om natten, hvor han har fred og ro til 
at koncentrere sig 100 % om maleriet. 

I dag arbejder Henning i al stilfærdighed i et hjørne af 
sin store, hyggelige stue og får da stadig malet 
spændende, ekspressionistiske malerier. Det er en 
dejlig oplevelse at træde ind i denne hyggelige hule-
stue, hvor de store malerier pryder væggene og de 
farvestrålende dekorationer dækker borde og væg-
ge. 
Man er ikke i tvivl om, at her bor en meget aktiv og 
kreativ mand. 



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Onsdag d. 7. oktober kl.19.00 
FOREDRAG m. Lisbeth Svensmark                                                                                 

Skårup Pensionistforening

Søndag d. 11. oktober fra kl. 10.00 - 13.00
Damgårdsklubben holder loppemarked i Skåruphallen

Torsdag d.15. oktober kl. 19.00
Arrangere Brudager Folkedansere ,

Foredrag med Rebellen fra Langeland
På Vejstrup Efterskole

Mandag d. 19. oktober kl. 19.30 i Kirkeladen 
FOREDRAG MED MUSIKALSKE INDSLAG 
ved Erik Jakobsen. Emnet er: FILMMUSIK

Torsdag d. 12. nov. kl. 19.00 - ca. 20.40 i Skårup 
Kirke FOREDRAG/KONCERT OM MUSIKEREN 

C.V. JØRGENSEN  ved Anders Kjærsig m.fl.
Onsdag d. 21. oktober kl.17.30- 

50 ÅRS JUBILÆUMSFEST                                                                                              
Skårup Pensionistforening

Onsdag d. 11. november kl.18.00 
SPIS SAMMEN i SP.

Onsdag d. 11. november kl.18.00 
SPIS SAMMEN i Skårup Pensionistforening

Onsdag d. 25. november. kl. 14.00 
Juleafslutning i Skårup Pensionistforening

Onsdag d. 2. dec. Kl. 19 i Skårup Kirke 
JULE-CROONER-KONCERT 

med Rasmus Grønborg og Mads Toghøj.

Tirsdag d. 15. dec. Kl. 19 i Skårup Kirke 
SVENDBORG MUSIKSKOLES JULEKONCERT.

Onsdag d. 27. januar 2021 kl. 18.00 
Smørrebrødsaften og underholdning.                                                                            

Skårup Pensionistforening.

Fredag d. 14. maj 2021.  KANDIS

GRAFiSK 4922  4944

Arrangementer i Kulturcafeen; 
Se inde i bladet & på www.folk

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

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

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

Vi er flyttet 

HJEM til Skårup 
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Kig forbi

AFLYST PGA. CORONA

UDSKYDES TIL FORÅRET
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