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 Kære Folk & Fæ læser!
Ja, så er det tid til at skrive: Jul og nytår står lige for  

døren, - og det betyder, at det igen er tid til at se tilbage  

på det år, der nu snart rinder ud.

Det har igen været et godt år for det lille lokale blad, - ja,  

måske det bedste nogensinde. Mange husker måske at vi  

fik 35.000 kr., da den gamle Husflidsskole måtte lukke.  

Det er utrolig dejligt, at vi stadig har dem stående på  

bogen, - hvor vi ellers næsten altid har nærmet os røde  

tal på kontoen, når vi nåede til Nytår.

Folk & Fæ er jo en mærkelig størrelse !!!!!!  Man 

kalder det for en græsrodsbevægelse, når en flok borgere 

går sammen om at lave et projekt. - Der er ingen  

bestyrelse – ingen kontingent og slet ingen aktionærer,  

der skal have del i ”udbyttet”.

Det fine resultat vil vi bruge til at lave et endnu bedre  

blad, og det er her, du kan komme ind i billedet. 

Hjælp os med at finde de gode historier her i ”vores  

distriktet”. Kontakt redaktøren eller en anden fra  

redaktionen, så vi kan bringe din gode historie.

Jeg har ofte skrevet, at alle i bladredaktionen arbejder  

ulønnet i deres fritid for Folk & Fæ. - Jeg vil derfor  

gerne benytte lejligheden til at takke hele redaktionen,  

som du se her til venstre. Hjertelig tak for for jeres  

indsats – for jeres venskab og for mange gode timer  

sammen. Uden jeres indsats var det ikke muligt at lave så  

godt et lokalblad, - - men – men – men - der skal mange,  

mange penge til at lave så flot et blad i farver, der sendes  

gratis 6 gange årligt til samtlige 2.000 husstande i ”vores  

distrikt”.

Men der er mange andre, som vi kan takke for, at vi har  

det lille lokalblad Folk & Fæ. 

Den væsentligste indtægtskilde er alle vore trofaste  

sponsorer. - Derfor vil jeg endnu engang opfordre til, at  

du bruger alle de private virksomheder, foreninger,  

skoler og institutioner, der støtter bladet med et  

sponsorat.- Tak til sponsorerne for jeres støtte til bladet.

Sidst, men ikke mindst også en tak til den trofaste  

indsamlergruppe, der hvert år i august samler ind til  

bladet – og selvfølgelig også til alle jer, der støttede  

bladet, da de kom forbi jeres dør med indsamlerbøsserne.

Mange støtte nu også ved at indbetale et beløb via  

MobilePay eller Swipp, og det er vi utrolig glade for.

Hermed sendes alle vore læsere et ønske om en glædelig  

jul samt et rigtigt godt Nytår fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

 Støt os på: Swipp: 2548 7386 - MobilePay: 2548 7386

Har du noget til kalenderen på vores hjemmeside så  

skriv til Vibe: vibeff@post24.dk
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Nogen gange skal man passe på med at skue 
hesten på hårene… 
Med disse hjemmestrikkede ord i baghovedet 
drog Deres udsendte 
af sted til et spæn-
dende besøg på 
Kilenvej mellem 
Brudager og Gudme. 
Her bor nemlig 
Europamesteren i 
Seniordressur for 
fjordheste, An-
ne-Mette Eskildsen 
sammen med sin 
mand, Lennarth, 
deres to døtre, 
tvillingerne Emilie 
og Silje og så Anne-
Mettes to dejlige 
Fjordheste, Mørk-
gårds Sultan og 
Ariel. Missionen for 
dette besøg var at 
afdække baggrunden 
for Anne-Mettes 
imponerende 
resultat, da hun i 
dagene fra den 4. 
til den 7. august 
vandt Europamesterskabet i Seniordressur 
for fjordheste.
Og så må Deres udsendte ærligt vedgå sine 
slet skjulte fordomme udi ridning og heste-
racer og hvilke heste, der egner sig til hvad. 
For fjordheste og dressurridning….? Og er fjord-
hestene ikke oprindeligt avlede til at trække 
tømmer ud fra uvejsomme skovområder i 

det norske? Men altså: nogen gange skal man 
passe på med at skue hesten på hårene. Og 
som Anne-Mette slår fast tidligt i samtalen: 

”Den tid er for 
længst forbi, da 
man bare anså 
fjordhestene for 
nogle små, gule 
uldtotter, der tum-
lede omkring på 
pløjemarker og var 
gode til hyggerid-
ning og tidsfordriv. 
Der er sket virkelig 
meget inden for 
fjordhesteavlen. I 
vores danske avls-
forbund har man 
gennem årene 
formået at udvikle 
fjordhesten til en 
moderne småheste-
race, der virkelig 
kan begå sig på 
stævnebanerne. 
Og hvis man kigger 
på resultaterne 
i dressurridning 
inden for dressur 

for fjordheste har de danske ekvipager vist, 
at Danmark er førende i at avle fjordheste til 
sport.”
Mens Anne-Mette taler sig varm i vinterens 
grå regngus, betragter Deres udsendte med 
stor begejstring Anne-Mettes to dejlige fjord-
heste, der er ved at blive luftede. Det sker 
i en af de flotte folde, der sammen med de 

    Sultan
 den Mægtige
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moderne og velindrettede staldbygninger sig-
nalerer, at her er der virkelig tale om et sted, 
hvor kvalitet og sportslige ambitioner går 
hånd i hånd med den daglige kontakt med 
hestene og glæden ved at 
have ridning som hobby. 
”Og glem alt om at kalde 
fjordhestene for
”nordbakker”. ”Det 
hedder ”fjordheste”,” 
smiler Anne-Mette - og på 
spørgsmålet om, hvem i 
familien, der ellers er bidt 
af en gal hest, svarer 
Anne-Mette prompte: 
”Det er kun mig! De an-
dre i familien synes da, at 
det er spændende at føl-
ge mig og hestene, men i 
det daglige er det mig, der 
står for det hele. Det er 
min store interesse og 
lidenskab. Så jeg lægger 
virkelig mange timer i ar-
bejdet med at være tunet 
helt ind på de ride-
konkurrencer, Sultan og 
jeg deltager i. Ud over 
den daglige pasning er 
der træning en gang om 
ugen, hvor jeg kører til 
Årslev for at træne dressur 
hos Christine Prip. De 
andre dage træner jeg så 
herhjemme og arbejder 
videre med det, Christine 
har fokuseret på og gerne 
vil have, at jeg arbejder med. Og så er der 
jo alle de stævner, vi deltager i. Jo, traileren 
bliver brugt flittigt!”
Anne-Mettes lidenskab for heste begyndte 
allerede da hun var 10 år gammel, hvor hun 
begyndte at gå til ridning på den lokale ride-

skole i Svendborg. Efter at hun blev konfirme-
ret købte hun den 3-årige fjordhest, hoppen 
Amanda Lundager for sine konfirmationspen-
ge. Hun var den stolte ejer af Amanda i 16 

år, før hoppen måtte 
aflives på grund af slid-
gigt. Anne-Mette skulle 
selvfølgelig have en 
ny hest og valget stod 
mellem en fjordhest 
eller en større race, for 
eksempel en stor varm-
blodshest. På det tids-
punkt havde Anne-Mette 
stiftet familie med al 
den travlhed og alle de 
gode stunder, der fulg-
te med familielivet med 
mand og tvillinger og liv 
og glade dage – oven i 
sit arbejde i malerfaget, 
hvor hun arbejder hos 
Brdr. Folkmann. 
De 16 år med Amanda 
og tvillingepigerne i 
familien afgjorde valget 
– så søgningen efter en 
stor, flot og velgående 
fjordhest gik ind. Efter-
søgningen mundede ud 
i købet af Mørkgårds 
Sultan. Anne-Mette 
besøgte nemlig flere 
fjordheste-stutterier, 
og hun fandt den hest, 
hun havde drømt om 
hos Stutteri Birken ved 

Skals. Her var der flere vallakker at vælge 
imellem, men da hun så Sultan på slap line, 
faldt hun pladask for ham. ”Han havde bare 
lige  alt det, jeg kunne ønske mig. Størrelsen, 
gangarterne og en udstråling, der sagde: Her 
kommer jeg! Og så er hans eksteriør helt 
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i top. Ved hingstekåringen i 2008 fik han 
nemlig ikke bare avlsgodkendelse – han 
blev sågar fløj i det store hold på 27 to-årige 
hingste. Året efter skulle han så være avls-
hingst, men det blev en kort fornøjelse for 
ham. Han nåede kun at bedække tre hopper, 
før jeg spottede ham.” Så da Anne-Mette så 
den rødgule Sultan, var hun solgt og Sultan 
blev købt. Da hun ikke ville have en hingst i 
stalden, blev han kastreret.
”Ja, Sultan er rødgul, og det er en af i alt fem 
farvevarianter inden for fjordhestene,” for-
klarer Anne-Mette, ”og som du sikkert kan 
se, så er de ”gængse” sorte hår i pandelok, 
man og hale hos Sultan erstattet af rødlige 
hår de samme steder.” Hun fortæller videre, 
at hun aldrig har fortrudt købet af Sultan og 
at han dækker alle de behov, hun har i sin 
daglige ridning. Sultan bliver rost hver gang, 
de to deltager ved stævner i konkurrence 
med andre hesteracer, og det er også skønt 
at kunne blande sig i placeringerne – men 
succesen kommer ikke bare af sig selv. Det 
har fordret et tidskrævende og disciplineret 
arbejde gennem alle årene. Anne-Mette har 
modtaget undervisning ”fra dag et” efter 
købet af Sultan, de første år hos Dorthe 
Rohmann i Skårup og de sidste år altså hos 
Christine Prip. Det har været spændende, 
men også udfordrende at fokusere så mål-
rettet på dressur-disciplinen, men det hele 
har virkelig givet – nå ja, pote…. For de sidste 
år har Sultan og Anne-Mette så også virkelig 
udfoldet deres store potentiale som dres-
surekvipage, idet Anne-Mette og Sultan i 2015 
vandt Det Nordiske Mesterskab i dressur for 
fjordheste og altså i år strøg helt til tops som 
Europamestre i samme disciplin.
”Ved EM-stævnet, der foregik på Vilhelmsborg 
ved Århus i august, var der indledende kon-
kurrencer torsdag og fredag den 4.-5. august 
og finalen foregik så om søndagen. Det var 
gode og varme dage, og både Sultan og jeg 

nød det i fulde drag,” fortæller Anne-Mette, 
”og jeg gav ham lørdagen fri, hvor vi tog en 
tur i de naturskønne områder syd for Århus 
og hvor Sultan bare kunne tage sig en galop-
tur og i det hele taget slå sig løs og slappe af 
på en og samme tid.”
På spørgsmålet om, hvad der kræves af en 
fjordhest på højeste niveau i dressur, svarer 
Anne-Mette: ”Der stilles meget høje krav i dag. 
Den skal kunne de grundlæggende øvelser og 
samtidig skal de kunne ”løfte sig” og vise et 
bevægelsesmønster, hvor de virkelig ”bærer 
sig” sammen med rytteren. Og så er det ken-
detegnende for fjordhestene, at de er meget 
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samarbejdsvillige og at de derfor udfører de 
foreskrevne øvelser meget korrekt og lige 
efter bogen.” Da Deres udsendte forsigtigt 
spørger, om fjordhestene har den fornødne 
”drive” og energi, svarer Anne-Mette ivrigt: 
”Der er sket virkelig meget inden for avlen, så 
de heste, der avles nu om stunder har den 
energi og den udstråling, der skal til. Fjord-
hestene er stadigvæk 100 % stabile med et 
fantastisk godt temperament, men der er me-
get mere gang i dem nu. Sådan generelt sagt.”
Europamesterskabet kom i hus efter hård og 
tæt konkurrence med ekvipager fra især de 
nordiske lande og Tyskland. ”Det er de lande, 
hvor fjordhestene er mest populære´” fortæller 
Anne-Mette. 
For hende er det i øvrigt vigtigt ikke bare at 
følge med i, hvad der sker i dressurverdenen. 
Avl og opdræt af den kommende generation 
af fjordheste optager hende også. ”Men jeg 
bliver nødt til at prioritere min tid med hestene”, 
pointerer Anne-Mette. ”Og selv om jeg synes, 
at hesteavl også er spændende, ville det slu-
ge alt for megen tid. Så lige nu er det Sultan 
og mig og vores udfordringer på ridebanerne 
der får al opmærksomhed.”

Da Deres udsendte rejser det uundgåelige 
spørgsmål om den succesfulde duos fremtid, 
svarer Anne-Mette eftertænksomt: ”Jeg er 
sikker på, at Sultan har flere gode år i sig end-
nu. Jeg tror sagtens, at han kan holde sit høje 
niveau, indtil han bliver en 16-17 år. Derfor 
tænker jeg slet ikke på at lede efter hans aflø-
ser, endnu. Folk spørger mig da af og til, om 
jeg ikke skal ud at finde en helt ung vallak og 
begynde at ride ham op fra grunden af. Men 
jeg er bange for, at det vil tage for megen 
fokus. Så lige nu er det altså Sultan og mig,” 
understreger Anne-Mette og slutter: ”Men jeg 
snusede nu alligevel en smule til avlsarbejdet, 
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da jeg trak et enkelt føl på Ariel sidste år i 
maj. Det blev en helt særlig og uforglemmelig 
oplevelse for os alle i familien. Den nat, Ariel 
folede, havde jeg tidligere på aftenen fornem-
met, at nu var det op over. Da jeg gik ud til 
hende i boksen ved halv to-tiden om natten, 
var føllet allerede godt på vej ud. Jeg skyndte 
mig ind og fik Lennarth med ud for at få den 
store oplevelse med. Det blev en uforglem-
melig nat. Og meget tidligt om morgenen 
vækkede vi pigerne, så de også kunne få tid 
til at byde det nye føl velkommen. Du kan tro, 
at der blev meget for dem at fortælle 
kammeraterne og lærerne om i skolen...”

Tekst: Anders Carlsson

Foto: Henning Philbert og private foto



8

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Ja, så er det desværre en realitet, hvor Fynske Bank har besluttet at lukke afdelingen i Skårup.  

Det skyldes naturligvis, at de fleste efterhånden ikke bruger banken rent fysisk, men ordner deres  

betalinger over nettet samt MobilePay og Swipp.

Fynske Bank vil dog foreløbeligt holde pengeautomaten åben for dem, der gerne vil hæve  

kontanter. 

Maj-Britt Christiansen og Lene Kruse ved den sidste hæveautomat i Skårup.
Både Maj-Britt og Lene har været meget glade for at arbejde i Skårup-afdelingen, men de flytter  

begge med ind til hovedbanken på Centrumpladsen 19 i Svendborg. 

Her vil Lene fortsætte som personlig rådgiver for alle dem, hun hidtil har været rådgiver for i  

Skårupafdelingen, og hun kan træffes på samme

 telefonnummer:  6323 0143 og på samme E-mail: lk@fynskebank.dk 
Der er naturligvis mange, der er kede af, at man nu skal til Svendborg eller Hesselager for at  

ordne sine pengesager, men sådan går det desværre for mange små landsbyer nu om dage.

Folk & Fæ kan dog glæde sig over, at Fynske Bank fortsætter som en af vore mange trofaste  

sponsorer. 

Folk & Fæ ønsker Maj-Britt og Lene god vind fremover på deres nye arbejdsplads, og vi regner  

med et fortsat godt samarbejde. Henning Philbert
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For et års tid siden fik Folk og Fæ en ny hjemmeside. For at gøre hjemmesiden mere overskuelig, slettede vi en del funktioner, så der nu kun er ting med direkte relevans for bladet.  

Her kan du se en oversigt over de forskellige dele: 

Så vi kan kun opfordre til at bruge hjemmesiden som informationskilde til, hvad der sker i vores 
lokalsamfund. Hvis du synes, der mangler noget eller du finder fejl på hjemmesiden, så kontakt 
webmaster på mail: vibeff@post24.dk 

Vores Facebookside 

Seneste blad:  
Straks efter udgivelsen 
ligger det nye blad på 
hjemmesiden 

Bladarkiv:  
Alle udgivne blade siden 2010 

Forsiden:  
Skiftende oplysninger om aktu-
elle ting i bladets regi. Herunder 
om bladets historie 

Billedarkiv:  
Forskellige billeder fra lokal-
området og fra tidligere blade 

Sponsorer:  
Overskuelig liste med visitkort 
og links til alle vores sponsorer 
samt vores aktuelle annoncepri-
ser. Brug vores lokale forret-
ningsdrivende og håndværkere 

Aktivitetskalender:  
Her kan vores læsere via en mail 
(vibeff@post24.dk) tilføje små 
og store aktiviteter. Redaktionen 
tilføjer desuden alle bagside-
aktiviteter fra det nyeste blad 

Kontakt:  
Mailadresser og tlf. numre til 
bladredaktionen 
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Folkefesten 2016 
 

Lørdag d. 29. oktober dannede Skårup Kultur- & Idrætscenter endnu engang 
rammerne om årets Folkefest. Festen vil måske ikke blive husket som den 
største, men garanteret som en af de sjoveste og mest vellykkede i nyere tid. 

Der er kun blevet snakket godt om maden 
fra Johans Landkøkken. Live-musikken 
med bandet ”Kort Varsel” swingede fra 
start til slut. Bar-, køkken- og 
serveringspersonalet havde styr på 
tingene. Vi fik udnævnt Basse som ”Årets 
Skårupborger” – den nok mest velfortjente 
kåring i mange år. Vores lille Tyroler-
indslag skabte den stemning, vi havde 
håbet på og alt klappede i det hele taget, 
som det skulle. 

Vi vil gerne rette en stor tak til alle jer ca. 250 glade mennesker, som valgte at 
deltage i årets fest og var med til at skabe en fantastisk stemning og gøre 
aftenen til en, vi alle kan glæde os over i lang tid. Der var gang i baren og 
dansegulvet hele aftenen og der var som sædvanligt ingen ballade – kun god 
stemning og højt humør fra start til slut ! 

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

Tak til alle de frivillige der hjalp til 
før, under og efter festen – 
heriblandt Basse & co. for opsætning af scene, Lars Henriksen for opsætning 
af baren, Taesoo, Michael og de unge i baren, Bodil og resten af 
køkkenpersonalet herunder de unge medhjælpere, Casanovaholdet (eller 
nogen af dem) for opsætning af borde og stole, Fitness-afdelingen for 
oprydning om søndagen, Kirsten Højrup og hendes medhjælpere for flot  

 

 

 

Jørgen ”Basse” Nielsen.                      
Årets Skårupborger 2016 
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udsmykning, Thomas Jørgensen for de mange flotte billeder samt Arne Møller 
Larsen og Bo Isaksen for hjælp og vejledning undervejs. 

Uden jer frivillige var der ikke nogen fest !!! 

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

SØPET Dyrehandel SkårupTanken  
Solgaards Hår  Skårup Pizza & Kebab House 
Brødrene Folkmann ApS Salon Elmelund  
Svendborg Dækcenter ApS Fitness Skårup 
Skårup Grafisk Højrup Dekoration 

SuperBrugsen, Skårup 
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Festen i år gav - på trods af, at vi ikke var så mange - alligevel et pænt lille 
overskud, som vi med glæde har givet videre til Skårup IF. Vi vil selvfølgelig 
gerne have endnu flere med, så vi kan generere endnu flere penge til 
foreningen eller få mulighed for at udvikle festen endnu mere. Men det er ikke 
økonomien, der er det vigtigste for os. Vi vil bare gerne have, at så mange som 
muligt – især for jeres egen skyld - får muligheden for at deltage i denne årlige 
begivenhed, hvor hele Skårup samles til en fantastisk fest. 

Så saml det gamle håndboldhold, indkald sypigeklubben til fest, tag initiativ til 
fætter-/kusinefesten eller lav jeres eget sammensatte bord af venner og 
bekendte og tag med til fest i hallen. 

 

Vi skaber rammerne – I skaber festen :o) 

På gensyn i 2017 hvor Folkefesten rykkes til LØRDAG d. 30. SEPTEMBER !!!! 

Det festlige udvalg 

PS: Se mange flere billeder fra festen, kom med ris, ros og gode idéer og følg med i 
hvad der sker omkring næste års fest på Facebook-gruppen ”Skårup Folkefest”. 
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Årets Skårupborger 2016 blev ”Basse” – eller, som 
nogen måske slet ikke ved: Jørgen Skov Nielsen.

Jeg fik en snak med et af medlemmerne af 
komiteen, som udpeger Årets Skårupborger.
Snakken gik på, hvorfor Basse ikke har fået titlen 
som Årets Skårupborger for mange år siden.

Vi blev enige om, at han sagtens kunne have fået den 
for mange år siden, for det har han sandelig fortjent.
Men som komitemedlemmet sagde: ”Jamen, Basse, 
han har da altid været her, og derfor har vi måske 
slet ikke tænkt over det med Årets Skårupborger”.  

Men nu fik Basse så endelig sin velfortjente hæder. 
Det skal da lige nævnes, at Basse, sammen med Lars 
Henriksen stiftede titlen ”Årets Skårupborger i 1999.

Men hvem er så denne ”Basse” alias Jørgen Nielsen??
Først og fremmest er han en mand, der har betydet 
meget for Skårup Sogn.

Han har – stort set – involveret sig i alle de aktiviteter, 
som har været med til at gøre Skårup Sogn til et lidt 
bedre sted at bo.

Årets Skårupborger 2016
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Nu har jeres skribent kendt Basse i 
mere end 40 år, og man kan – uden 
at overdrive - sige, at Basse ikke er 
kedelig at være sammen med. Han er 
- ind imellem – lidt flabet, altid frisk med 
en kvik bemærkning, kort sagt: 
et rart og festligt menneske, som altid 
er klar til at give en hånd med, når der 
er brug for frivillig arbejdskraft.
Selv hævder han, at han nok er den 
mest talentfulde fodboldspiller, der 
nogensinde har levet i Skårup.

Basse, blev født på Åbymarken i 1945 
og døbt Jørgen Skov Nielsen i Skårup 
kirke for 71 år siden.Så man kan godt 
sige, at Basse er en rigtig hjemmeføding.
Basse voksede op i Skårup, gik i skole 
i Skårup og blev uddannet i Skårup.
Basse blev uddannet hos – nu afdøde – 
Smedemester Arne Nielsen som vogn- 
og beslagsmed.

Efter sin uddannelse arbejdede Basse 
forskellige steder i det sydfynske, afbrudt af et op-
hold på Nordisk Kellogs i 8 år i pakkeriet.
Hans sidste arbejdsplads, hvor han arbejdede i 28 
år var på Kogtvedhøj.
De nød godt af hans arbejdskraft indtil februar dette 
år, hvor Basse lod sig pensionere.
Nu nyder han sin pensionisttilværelse, men er stadig 
aktiv på mange områder.

Basse mødte sin Karin i ungdomsskolen i Skårup i 
begyndelsen af 60erne, hvor han charmerede den 
lidt yngre, uskyldige pige. Efter nogle års forlovelse, 
blev de unge enige om at gifte sig.
Karin var på dette tidspunkt ikke klar over, at hun 
havde en rival i sit kommende ægteskab, som var 
svær at konkurrere imod, nemlig FODBOLDEN.
Når man skulle giftes i 60erne, skulle der ”lyses” i 
den kirke, hvor man skulle giftes i.
Det vil sige, at præsten læste op, at de 2 unge ønsk-
ede at gifte sig, og hvis der var nogen, som ønskede 
at protestere mod giftermålet, så skulle man sige til, 
for ellers var alt klart til selve vielsen i kirken. 

Karin og Basse sidder i kirken og præsten læser op, 
at Karin og Jørgen ønsker at gifte sig, og spørger 
derefter menigheden, om der er nogen, som har 
nogen protester mod giftermålet.

Efter ca. 10 sekunder, hvor ingen har protesteret, 
ser man en skikkelse, som styrter ned af kirkegulvet 
mod indgangen, og det gik stærkt, siger folk, der var 
tilstede.
Det var den kommende brudgom, Basse, som spurt-
ede ud af kirken og ind i en ventende bil. Basse var 
nemlig på vej til en fodboldkamp!!!
Karin, som nok bør have en eller anden pris for 
tålmodighed og tolerance, er uddannet som labo-
rant, og har arbejdet i 45 år på FAF. Det siger også 
noget om trofasthed og vedholdenhed og styrke.
Børn og børnebørn er det også blevet til, selvom 
man kan undre sig over, hvordan Basse dog har haft 
tid til det.
2 piger: Mette, 
som er født i 1970 
og Helle, som er 
født i 1978.

Karin og Basse, som er iført den første sponsortrøje, som blev 
doneret af Kaj Johansen.

Basse er naturlig-
vis Æresmedlem 
af SIF
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De 2 børnebørn, Sebastian og Nikolaj, spiller selv-
følgelig fodbold, og de er rigtig dygtige, siger Basse. 
Jeg stiller Basse et spørgsmål, som jeg godt efter-
følgende kan høre lyder rigtig dumt.
Jeg spørger: ”kan du nævne nogle af de aktiviteter, 
som du har været med i??
 
Basse kigger på mig: ”hvor skal jeg begynde og 
hvor skal jeg slutte?” 
Basse fortsætter: ”jeg har – stort set – været med i 
næsten alt, som har noget med idræt at gøre siden 
midt i 60erne, altså i mere end 50 år”.
Basse understreger – som den beskedne mand han 
er – at han har været med i et fællesskab, hvor der 
har været rigtig mange andre frivillige, som også har 
været med.
Basse har lavet en liste over de mange ting, han har 
været involveret i de sidste 50 år.
Den er - undskyld udtrykket - ”dæleme lang”. 
Vores strikse redaktør tillader ikke, at jeg nævner 
alle de aktiviteter, som Basse har været med i, da 
det nok ville fylde 4-5 sider ekstra.
Så jeg nævner nogle udvalgte aktiviteter:
Startede i 1953 med at spille fodbold, var med til at 
bygge baner og klubhus i 1965, med til at anlægge 
lysanlæg i 1966, med i bestyrelsen i 1967, hvor han 

startede badminton sammen med Poul Maler, med 
i den første halbestyrelse i 1969, med til at bygge 
tribune i 1973, seniorformand i 1985, årets SBer 
i 1985, med til at lave byfest, sammen med Lars 
Henriksen i 1986, 87 og 88, med til i ca. 30 år at 
lave Julestævne i indendørs fodbold, dametræner, 
fodbolddommer.
 
Udover disse ting, har Basse spillet håndbold, bad-
minton, bordtennis og dyrket gymnastik, samt spillet 
en smule tennis.
Der skal da også lige nævnes, at hans 2 piger 
spillede fodbold på et højt niveau, dvs. 1 division.
Så Basse har også set rigtig mange pige- og dame-
kampe.
Endelig skal da lige nævnes, at Basse har stået 
ved OK-tanken og ”solgt” benzinkort i næsten 25 år 
– hver eneste kort betyder penge i idrætsklubbens 
kasse, når man køber et produkt med kortet.
Her til slut spørger jeg Basse: ” Hvad er du mest 
stolt af det, du været med til?”
Basse svarer: ”Det er svært at svare på¨, men 2 ting 
er jeg særlig stolt af, nemlig bygning af klubhuset i 
1965 og bygning af Skåruphallen i 1970.”
Han fortsætter: ”Vi var jo rigtig mange om det, men 
det var spændende at være med til.”

Dette er et billede af bestyrelsen i 1967
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Jeg er nødt til at spørge Basse om, 
hvad han laver i dag.

1. Han har stadigvæk ”salget” af 
 OK-benzinkort.

2. Han er livtidsleder af supermasterholdet 
 i fodbold. 
3. Han spiller fodbold i Brændeskov hver 
 mandag aften – i korte bukser hele året.
4. Han dyrker gymnastik i Ø. Åbyhallen 
 onsdag aften.
5. Han spiller indendørs fodbold i Skåruphallen  
 hver lørdag formiddag. 

Basse er, som det fremgår af ovennævnte artikel 
stadig en meget aktiv mand.

Vi håber, han vil fortsætte i mange år endnu, og fra 
”Folk og Fæ” skal der lyde et stort tillykke med den 
yderst velfortjente titel som ”Årets Skårupborger 
2016”.

Tekst: Kaj Stillinger
Foto: Thomas Uwe Jør-
gensen, Henning philbert 
og privat arkiv
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

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

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

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

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

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

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.
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Øl, Vin & Gourmetaften i Superbrugsen Skårup onsdag den 23. nov. 

kl. 19.00 – 21.00.

Tekst: Margit Løve Kølle.

Fotos: Henning Philbert og Margit Løve Kølle.

                      

Da mørket havde sænket sig udenfor på denne

onsdag aften strømmede det lidt før kl. 19.00 

ind med glade og forventningsfulde 

besøgende til dette – nu årlige – fine, 

kulnariske arrangement i Superbrugsen 

Skårup. Mere end 150 mennesker havde købt 

billet for på denne aften at smage på nye og 

spændende produkter og få ideer til hvilke øl 

og vine, der er velegnede til forskellige retter 

– især i denne tid - til julens retter. 

De forskellige stande var smukt og fint 

arrangerede og alle udbydere var engagerede 

og fortalte med begejstring om de produkter, 

der var udstillet på de enkelte stande. 

Efter af uddeler Paw Henriksen 

havde budt velkommen, kunne 

gæsterne gå rundt til de 

forskellige stande og få 

smagsprøver på alle de lækre mad- og 

drikkevarer.

1: Fra Gundestrup Mejeri og Bryghus var 

der smagsprøver på firmaets gode 

sødmælksrygeost og forskellige ølsorter. Der 

gives 2,25 kr. i støtte til de danske 

krigsveteraner, når man køber bryghusets øl: 

”War Veterans”. Denne øl sælger ligeså 

meget som alle Gundestrup Bryghus’ øvrige 

ølsorter tilsammen. www.mejeribryg.dk

2: Lene og Rebecca, der begge er ansat i 

Superbrugsen havde en fin stand med 

temaet: Juleagtig frugt.

Her kunne man bl.a. få inspiration til en 

julesmoothie bestående af blendet kanel, 

ingefær, vaniljesukker, kikifrugt og 

isterninger. 

Lene og Rebecca.

3: Fra Fårehavegård var der smagsprøver på 

en dejlig økologisk æblemost. Ægteparret 

Majbritt Nielsen og Karl Kampp startede i 

2008 den første produktion af æbler. I dag er 

der 6,7 hektar frugtplantage. 9 æblesorter 

fordelt på 17.000 træer, der er valgt ud efter 

modning midt i august til midt i oktober. 
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Interesserede kan gå ind på hjemmesiden 

www.faarehavegaard.dk og læse mere. 

4: ”Oure Oliven” 

på Tanghavevej 9 importerer oliven, pesto og 

olivenolie direkte fra Peloponnes i 

Grækenland.

.Firmaet leverer både almindelige og 

økologiske produkter til Superbrugsen 

Skårup. www.ouremail.dk  

5: ”Skaarupøre Vingaard” ved Bente 

Rasmussen og Carsten Andersen 

plantede de første vinstokke i 2002. I dag er 

der 2200 vinstokke. Ægteparret har valgt at 

producere hvidvin, rosé, mousserende vin, en 

druedram samt en dessertvin, der lagres på 

egefade i 3 år. 

www.skaaruporevin.dk 

7: ”Ullerslev ost” repræsenteret ved Max 

Winther. 

Han er egentlig udlært bager, men laver 

demo. for firmaet i Ringe og Kerteminde 

Brugs. 

8: Fra ”Albani” mødte Amanda, der er 

deltidsansat hos Albani i Odense. 

Hun fortalte, at det er øl med højere 

alkoholprocent og kraftigere smag kunderne 

efterspørger til jul. Mørk Bock f. eks. er en 

rigtig mande-øl. 

9: Pernille, der har været ansat i 

Superbrugsens delikatesseafdeling i snart 3 år,

havde lavet en flot arrangeret stand med 

delikatesser. 
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Hun fortalte, at personalet får inspiration et 

par gange om året på kurser, der er arrangeret 

af forretningskæden. 

10: AMKA vinfirma 

er repræsenteret i 11 forskellige lande. 

Firmaet importerer portvin fra Dourodalen. 

11: I kødafdelingen havde flere ansatte travlt

med at betjene de sultne gæster. 

Der duftede dejligt af stegt oksebøf. 

Slagtermester Nicklas Groth passede 

stegningen af oksebøffer og sørgede for at 

kødet var stegt perfekt. Desuden var der 

kæbesnitter kogt i bl. a. øl, som folk roste for 

den specielle, men gode smag.

12: En stand med Drinks var der også. Her 

stod Kim og Daniel, bror og ven med 

uddeleren Paw Henriksen, og blandede 

forskellige drinks. 

Her en opskrift til jul- og 

nytårsarrangementerne: Et glas med 2-4 cl 

Tanqueray gin fyldes næsten op med 

Schweppes lemon. Der tilsættes mangosirup 

(Le Sirop de monin) og frisk lime. 

13: En stand med æblekage, ris a la mande, 

chokolademousse, juleguf præsenteret af 

Trine Bech og Ane Kirkmand. 

To friske piger, der syntes, at det var 

megahyggeligt at være med. Hos dem kunne 

man deltage i en konkurrence om en 

kaffemaskine, der så ud til at kunne lave mere

end kaffe. Kl. 20.45 blev det afsløret, at 

Connie Jorsal havde vundet i konkurrencen 

om, hvor mange pebernødder, der var i et 

glas. (Svar: 197 stk.)

Et stort tillykke til Connie Jorsal.
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14: I Bo Isaksens stand HR sund.dk 

var  det  muligt  at  få  et  sundhedscheck  og

efterfølgende  få  en  god  opskrift  på  sundt

knækbrød med hjem. 

Bo Isaksen.

15, 16, 17:  Og der var endnu tre stande med

vine og julebryg. Præsenteret af  

A: Erik Prangsgaard.

B: Bente Holbech

med julebryg fra forskellige mikrobryggerier i

Danmark.

C:  Willemoes  øl  fra  Vestfyen.  På  denne

stand  stod  Merete  og  Marianne,  der  begge

sidder i Superbrugsens bestyrelse

Gæsterne  fortalte,  at  de  deltog  i  øl,  vin  &

gourmetarrangementet 

For at støtte op om den lokale Superbrugs

 For  at  få  nye  ideer  og

inspiration 

 Af interesse for de lokale varer

 For  at  smage  spændende

produkter og retter

 Fordi her har man chancen for

smage  nye,  gode  produkter,

man ikke kendte

 Fordi  det  er  en  god  måde  at

møde andre mennesker på

 Her  mødes  man  med  alle  de

dejlige  mennesker,  som  man

sjældent ser, når man handler.

 På  grund  af  det  sociale.  Man

får  snakket  med  mange

mennesker på en sådan aften.

   

         Tak for en dejlig aften. 
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50	  års	  klassejubilæum	  for	  3.	  real	  i	  1966	  og	  2016.	  
	  

	  
Her	  er	  3.	  real	  i	  1966	  på	  Skårup	  Statsøvelsesskole.	  Stående	  fra	  venstre	  Carsten	  Hansen,	  Jørgen	  Henriksen,	  Hans	  Jørgen	  
Nielsen	  (Sjonni),	  Arne	  Møller	  Larsen,	  Steen	  Petersen,	  Hans	  Skovgård	  Nielsen,	  Jørgen	  Larsen,	  Flemming	  Andersen.	  
Siddende	  fra	  venstre	  klasselærer	  fru	  Kirsten	  Jessen,	  Marianne	  Rasmussen,	  Merete	  Visbjerg,	  Anne	  Grethe	  Skovgård	  
Nielsen,	  Birthe	  Juhl	  Nielsen,	  Birgit	  Hansen,	  Inge	  Sten	  Knudsen.	  Siddende	  på	  gulvet	  fra	  venstre	  Lis	  Thomsen,	  Inge	  Krog	  
Knudsen,	  Kirsten	  V	  Andersen	  og	  Karin	  Jorsal.	  
	  
I	  2016	  blev	  klassen	  fotograferet	  foran	  Skårup	  Skole	  og	  stod	  i	  næsten	  samme	  rækkefølge	  som	  i	  1966.	  Nogle	  mangler	  
og	  nogle	  er	  kommet	  til.	  

	  	  
Stående	  øverst	  fra	  venstre	  Carsten	  Hansen,	  Hans	  Jørgen	  Nielsen	  (Sjonni),	  Arne	  Møller	  Nielsen,	  Steen	  Petersen,	  Hasn	  
Skovgård	  Nielsen,	  Flemming	  Andersen.	  Stående	  Marianne	  Rasmussen,	  Merete	  Visbjerg,	  Anne	  Grethe	  Skovgård	  
Nielsen,	  Birthe	  Juhl	  Nielsen,	  Birgit	  Hansen,	  Inge	  Sten	  Knudsen,	  Lis	  Thomsen.	  Siddende	  foran	  Margit	  Jahn,	  Inge	  Krog	  
Knudsen,	  Kirsten	  V	  Andersen,	  Ulla	  Nielsen	  og	  Karin	  Jorsal.	  Nogle	  har	  skiftet	  efternavne	  i	  de	  50	  år,	  men	  her	  er	  
efternavnene	  beholdt.	  
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Klassen	  holdt	  det	  første	  træf	  for	  25	  år	  siden,	  netop	  for	  at	  	  fejre	  et	  25	  års-‐jubilæum.	  Vi	  er	  siden	  da	  mødtes	  hver	  5.	  år,	  
og	  der	  er	  altid	  stort	  fremmøde.	  	  
Nu	  er	  der	  gået	  50	  år,	  og	  det	  skulle	  selvfølgelig	  også	  fejres.	  Vi	  mødtes	  til	  fotografering	  på	  skolen,	  som	  jo	  slet	  ikke	  
ligner	  den	  gamle,	  røde	  fine	  bygning,	  som	  dannede	  rammen	  om	  vores	  skole!	  Vi	  var	  en	  tur	  omkring	  Skårup	  Kultur	  og	  
Idrætscenter	  for	  at	  drikke	  kaffe,	  og	  festen	  fortsatte	  hos	  Hans	  Jørgen	  Nielsen	  i	  Holmdrup	  Huse.	  Det	  blev	  er	  meget	  
festlig	  dag,	  hvor	  anekdoter,	  latter,	  alvor,	  nysgerrighed,	  samhørighed,	  åbenhed	  og	  herligt	  samvær	  fulgtes	  hånd	  i	  hånd.	  
Vi	  skiftes	  til	  at	  lægge	  hus	  til	  vore	  sammenkomster,	  og	  vi	  glæder	  os	  nu	  til	  næste	  sammenkomst,	  som	  skal	  holdes	  hos	  
Carsten	  Hansen,	  Øste	  Åby.	  
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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!

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

Mandag til fredag 10.00-17.30. Lørdag 9.00-13.00
Bestillinger modtages gerne før butikken åbner

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
STOR P-PLADS I GÅRDEN

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år
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Tekst: Vibe. Fotos: Henning m.m. 

Søndag d. 6. november holdt  billedskolen fra Gudbjerg fernisering i Skårup Kultur– og Idrætscenter. Efter cafegrup-
pens søndagsbrunch var der således igen mulighed for at være med til åbningen af en ny udstilling i galleriet.  Denne 
gang med amatørkunstnerne Jytte Petersen, Ingeborg Elgaard Pedersen, Joan Gaulthier, Janne Hansen og Aase Niel-
sen, som havde lavet en meget fin og varieret ophængning af deres mange flotte og farvestrålende malerier. 
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B&U Teatrets Jubilæumsudstilling 
 

B&U Teatret kan i 2016 fejre, at de har eksisteret i 20 år og det bliver gjort på man-
ge fronter bl.a. ved en jubilæumsudstilling, som fortæller noget om teatrets virke. 
Det er blevet til ikke færre end 52 forestillinger igennem tiden med over 3000 elever 
som har passeret igennem teatret. Teatrets formål er stadig det samme nemlig: 

Foreningens formål er at give børn og unge i alderen 6 - 25 år mulighed for at delta-
ge i alle former for teateraktiviteter ved dels at tilbyde undervisning i teaterets disci-
pliner, dels at producere teaterforestillinger af forskellig art, for derigennem at lære 
den enkelte at bruge sin fantasi, tro på sig selv og turde overskride grænser, alt med 
respekt for det nødvendige fællesskab. 

Udstillingen giver beskueren et indblik i teatrets magiske verden, men hvor også fæl-
lesskabet imellem eleverne bærer en del at B&U Teatrets ånd. For B&U gælder det 
nemlig: at lysten er drivkraften, hvilket sammen med den positive energi, der kende-
tegner fællesskabet, er varemærket for de forestillinger, som B & U Teatret produce-
rer. Som mennesker bliver vi til i fællesskaber, vi udvikles og udfordres gennem fæl-
lesskaber, og det er her vi finder mening ved at tilhøre.  
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Fernisering: Søndag d. 8. januar 2017 kl. 10.30 
Kik forbi efter brunch - Alle er meget velkomne! 

.  

B&U Teatret fejrer sig selv med et overflødighedshorn af aktiviteter i 2016 og hele 
programmet kan læses på hjemmesiden www.buteatret.dk, hvor det også er muligt 
at tilmelde sig aktiviteter eller købe billet til de enkelte arrangementer og forestillin-
ger. 

B&U Teatret startede som en ”lille” teaterforening som drev sit virke ud fra en gym-
nastiksal og en privatadresse og har i dag til huse i Borgerforeningen kulturhus 
Svendborg og regnes i dag for en af Svendborg kommunes kulturinstitutioner og 
samarbejdspartnere. 

Ønske yderligere info står jeg til rådighed 

Preben Birkeholm 

Teaterleder 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fattiggården	  i	  Skårup.	  

Af	  Richard	  Sørensen.	  Lokalhistorisk	  Forening.	  

I	  sidste	  nummer	  af	  dette	  blad	  havde	  jeg	  en	  sammenligning	  af	  priser	  fra	  1981	  og	  i	  dag.	  Det	  fik	  mig	  
til	  at	  tænke	  på	  hvad	  der	  blev	  spist	  rundt	  omkring.	  I	  dag	  er	  der	  meget	  fokus	  på	  grønt,	  det	  er	  faktisk	  
ikke	  så	  nyt,	  for	  især	  kål	  blev	  brugt	  meget	  før	  kartoflen	  kom	  til	  Danmark,	  og	  blev	  en	  almindelig	  
spise.	  På	  Skårups	  første	  fattighus,	  som	  var	  idet	  der	  i	  dag	  er	  Kirkeladen,	  boede	  de	  mest	  fattige	  
gratis.	  Huset	  var	  stillet	  til	  rådighed	  af	  Valkendorf	  erne	  på	  Klingstrup,	  men	  til	  hver	  familie	  var	  der	  
også	  en	  have	  til	  rådighed,	  en	  såkaldt	  kålhauge.	  Der	  blev	  	  dyrket	  flere	  forskellige	  grønsager,	  men	  en	  
ting	  som	  grønkål	  var	  meget	  udbredt,	  den	  var	  både	  sund	  og	  nærende,	  og	  kunne	  holde	  sig	  frisk	  langt	  
hen	  i	  vinteren.	  Kartoflen	  var	  ikke	  kommet	  til	  landet	  endnu	  her	  i	  1600	  tallet.	  	  

	  Sidst	  i	  1800	  tallet	  kom	  der	  en	  lov	  som	  pålagde	  kommunerne	  at	  oprette	  fattiggårde	  efter	  bestemte	  
regler,	  næsten	  ens	  over	  hele	  landet.	  Hvis	  et	  sogn	  var	  for	  lille,	  kunne	  to	  sogne	  gå	  sammen	  om	  et	  
fælles	  sted.	  Det	  var	  også	  et	  forsøg	  på	  at	  stoppe	  tiggeri.	  Vores	  fattiggård	  var	  på	  Skårupørevej	  9.	  I	  et	  

reglement	  fra	  1879	  står	  der:	  §	  1.	  At	  
muliggøre	  et	  virksommere	  tilsyn	  med	  
fattiglemmernes	  daglige	  liv	  og	  hele	  forhold,	  
og	  særdeleshed	  med	  børnenes	  opdragelse,	  
at	  vænne	  de	  arbejdsdygtige	  trængende	  til	  en	  
gavnlig	  anvendelse	  af	  deres	  tid	  og	  kræfter,	  
og	  bringe	  de	  dovne	  og	  efterladne	  til	  at	  
arbejde,	  og	  at	  skaffe	  de	  gamle	  og	  syge	  en	  
bedre	  pleje	  og	  et	  stadigere	  tilsyn	  på	  en	  
mindre	  bekostelig	  måde.	  Citat	  slut.	  For	  at	  
leve	  op	  til	  denne	  lov	  skulle	  Skårup	  kommune	  
erhverve	  8	  tdr.	  land	  med	  agerbrug,	  og	  
bygninger	  til	  30	  personer	  børn	  iberegnet,	  og	  
arbejds-‐	  og	  sygestuer	  samt	  lejlighed	  til	  
opsynsmanden	  med	  familie.	  Opsynsmanden	  

blev	  dog	  kaldt	  bestyreren.	  Den	  gamle	  protokol	  fortæller	  at	  der	  i	  en	  lang	  periode	  har	  boet	  5	  børn	  på	  
stedet.	  Det	  var	  sådan	  at	  hvis	  nogen	  ikke	  kunne	  klare	  sig	  selv	  og	  blev	  henvist	  til	  fattiggården	  kunne	  
de	  ikke	  nægte	  det,	  hvis	  de	  ville	  have	  hjælp.	  Her	  i	  byen	  var	  det	  ganske	  almindelige	  mennesker	  der	  
af	  en	  eller	  anden	  ufrivillig	  grund	  havnede	  her.	  Der	  var	  ikke	  den	  store	  ballade	  som	  der	  beskrives	  om	  
i	  de	  større	  byer.	  Man	  mister	  dog	  sin	  stemmeret	  når	  man	  bor	  sådan	  et	  sted.	  I	  anstalten	  modtager	  
lemmerne	  alt	  hvad	  de	  behøver	  blot	  de	  medbringer	  deres	  ejendele	  når	  de	  flytter	  ind.	  Når	  et	  stykke	  
tøj	  er	  slidt	  op,	  får	  de	  et	  nyt	  stykke,	  men	  heller	  ikke	  før.	  Lemmerne	  skal	  arbejde	  det	  de	  formår	  og	  
kan,	  i	  henhold	  til	  evt.	  skavanker.	  De	  kan	  udlejes	  til	  private,	  men	  indtægten	  tilfalder	  anstalten,	  som	  
så	  senere	  kan	  udbetale	  en	  anerkendelse	  for	  flid	  og	  god	  opførsel.	  Fra	  1900	  til	  1912	  var	  præmien	  
typisk	  90	  eller	  93	  øre	  om	  måneden.	  Et	  sted	  i	  regnskabet	  fandt	  jeg	  flere	  personer	  der	  havde	  fået	  
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denne	  præmie,	  hvorefter	  der	  står	  et	  kvinde	  navn	  
og	  udfor	  står:	  Ingen	  præmie	  på	  grund	  af	  slet	  
opførsel.	  Lemmerne	  arbejder	  godt	  med	  
landbruget,	  noget	  til	  eget	  brug,	  og	  noget	  bliver	  
solgt.	  Der	  er	  både	  køer,	  svin	  og	  høns	  derude	  for	  i	  
regnskaberne	  kan	  man	  se,	  at	  der	  ind	  imellem	  
sælges	  en	  hane	  eller	  høne	  til	  1	  kr.	  en	  gris	  sælges	  
også	  og	  et	  kalveskind	  til	  3	  kr.	  samt	  æg	  til	  5	  øre.	  	  

Men	  tilbage	  til	  det	  med	  kosten.	  På	  fattiggården	  
blev	  der	  ført	  en	  meget	  fin	  fortegnelse	  over	  både	  
regnskaber	  og	  kostplaner.	  Det	  var	  en	  stor	  
dobbeltsidet	  protokol,	  som	  vi	  har	  på	  arkivet,	  hvor	  
der	  hver	  dag	  blev	  skrevet	  antal	  voksne,	  børn,	  
tjenestefolk,	  lemmer	  og	  bestyrerens	  familie	  som	  
deltog	  i	  måltidet.	  Bogen	  er	  for	  stor	  til	  at	  gengive	  
her	  så	  den	  er	  læselig,	  men	  et	  udsnit	  med	  
kostplan	  for	  de	  sidste	  14	  dage	  i	  januar	  1897	  er	  der	  plads	  til.	  Tallet	  angiver	  antal	  personer	  på	  dagen.	  

De	  fleste	  af	  disse	  middags	  retter	  er	  nok	  ikke	  noget	  mange	  
ville	  synes	  om	  i	  dag.	  Der	  står	  i	  reglerne	  at	  det	  skal	  være	  en	  
sund,	  nærende	  og	  veltilberedt	  måltid	  der	  bliver	  serveret,	  
det	  har	  jeg	  drøftet	  med	  en	  museums	  person	  med	  
forstand	  på	  disse	  ting,	  og	  det	  viser	  sig	  at	  man	  spiste	  
rimelig	  godt	  på	  fattiggården,	  og	  på	  dette	  tidspunkt	  var	  
kartoflen	  også	  næsten	  blevet	  en	  daglig	  spise.	  De	  fleste	  
bestyrere	  var	  heller	  ikke	  interesseret	  i	  at	  lave	  for	  dårlig	  
kost,	  for	  så	  kunne	  det	  gå	  ud	  over	  arbejdsevnen.	  

Nu	  da	  julen	  står	  for	  døren	  vil	  jeg	  lige	  nævne	  
julemiddagen,	  den	  bestod	  af	  æbleskiver,	  risgrød	  og	  
flæskesteg.	  Også	  ved	  andre	  højtider	  kunne	  der	  være	  
anderledes	  kost,	  f.eks.	  engang	  imellem	  kylling	  steg.	  Alt	  
det	  med	  fattiggård	  ophørte	  i	  1920,	  hvor	  stedet	  her	  blev	  
ændret	  til	  alderdomshjem	  som	  det	  hed	  dengang.	  

________________________________________________________________________________	  

Skårup	  Borgerforening	  og	  Lokalhistorisk	  forening	  inviterer	  igen	  til	  foredrag	  i	  det	  nye	  år.	  Det	  er	  nu	  
10.	  gang	  de	  to	  foreninger	  har	  et	  arrangement	  sammen.	  Det	  bliver	  en	  fortsættelse	  fra	  sidste	  år	  med	  
sognet	  set	  fra	  luften.	  Som	  sædvanlig	  er	  det	  gratis	  og	  finder	  sted	  mandag	  d.	  6.	  marts	  2017.	  Mere	  
omtale	  i	  næste	  Folk	  &	  Fæ	  i	  februar.	  	  
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Fastelavnsspisning i Skårup Bylaug! 
Tekst Gudmund Larsen. 

Traditionen tro inviteres ALLE HERRE I POSTNUMMER 5881 fil det årlige laugsmøde 
fastelavns mandag den 27. februar 2017. 

En mere end 150 år gammel tradition holdes i hævd, kanonerne er kørt i stilling til en rigtig mandeaften 
med spisning af gammeldaws oksesteg med krølfedt, gammelost stænket med rom og dertil øl og snaps. 

Laugsmødet holdes i Skårup Kultur og idrætscenter mandag den 27. februar 2017 kl. 18.00 til kl. 23.59. 
Der arrangeres fællestransport fra Åbyskov Forsamlingshus til Skårup Kultur og Idrætscenter. 

Overskud fra spisningen går til at finansiere vedligehold og flagning på det smukke bystævne i Skårup 
by i krydset Skårup Kirkebakke/Østergade. 

Reserver allerede dagen nu, mere om spisningen i næste nummer af Folk & Fæ og plakatophæng. 

Kontakt bestyrelsen Henrik Holbech tlf. 29 63 07 94, Gunnar Nyholm tlf. 40 38 88 10 og Gudmund 
Larsen tlf. 40 10 59 46. 

 

 

Bystævnet i Skårup 
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Nyt fra Damgårdsklubben. 

Lørdag den 26. november blev der afholdt det årlige julemarked på Damgården til fordel for 

ældrebussen ”Oskar II ”. Det var en fin eftermiddag med mange besøgende. Bestyrelsen takker alle 

sponsorerne for de fine gaver. 300 gevinster skiftede ejere ved Tombolaen i løbet af den første time. 

Også juledekorationerne og granbundterne var udsolgt på kort tid, og salget af æbleskiver og gløgg gik 

fint. De kommende konfirmander fra Vejstrup Valgmenigheds Kirke gik Lucia og skabte en fin 

stemning. Vi siger tak til alle jer, der støttede et godt formål og var med til at gøre dagen festlig og 

skabe en god før-julestemning.

          

             

HUSK: Damgårdsklubben afholder generalforsamling på Damgården mandag den 30. januar kl.

18.00. Alle der har lyst er velkomne den aften til at komme og få et indblik i, hvad der er sket det sidste

års tid.

Dagsorden ifl. vedtægterne.                                                                                                              

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 

dage før.

Bestyrelsen vil hermed sende de bedste ønsker om en glædelig jul samt er godt nytår med tak for den

store hjælp, I alle har ydet os ved at støtte vort arbejde.

OPRÅB: Foreningen har brug for nye bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og chauffører til kørsel med 

bussen ”Oskar II” samt til kørsel med loppemarkedsting. Overvej om det ikke kunne være noget for 

dig. Kontakt gerne formand Elsa Gam Hansen på tlf. 62 23 15 26 eller mobil 20 76 95 15.

Med venlig hilsen bestyrelsen for Damgårdsklubben.
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Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

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

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 
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Ny organist i Skårup kirke 
Den 1. august gik organist Ingrid Larsen på pension efter 30 års tro tjeneste i Skårup kirke. Hvor 
skulle man finde en afløser? Det blev ikke så svært, for Rasmus Grønborg boede lige om hjørnet i 
en lejlighed på mejeriet sammen med sin kone, Thilde, og deres tre børn, Bertram på 15, Sigurd på 
11 og lille Karl på 1½. Rasmus var ganske vist ikke uddannet som organist (endnu), men en 
veluddannet og erfaren musiker, og han faldt straks til i sit nye job. Som pianist faldt det ham ikke 
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r  
Rasmus er vokset op i Esbjerg, hvor hans far var 
gymnasielærer. Han underviste i matematik, men det 
forhindrede ikke, at hjemmet var fuldt af musik og kunst, 
og Rasmus satte sig til klaveret, fra han var ganske lille. 
Efter skoletiden fortsatte han på Vestjysk 
Musikkonservatorium, hvor han i 1996 afsluttede en 4-
årig uddannelse som rytmisk musiklærer. Han 
forestillede sig selv som jazzmusiker, men det skulle også 
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Jesper Thilos lejlighed. Thilde fortsatte sine studier, og Rasmus blev lærer ved Lyngby-Tårbæk 
musikskole. Derudover har han i årenes løb været medlem af forskellige bands, som har turneret 

vidt og bredt. 
Det gælder 
f.eks. ”The 
Abba-tizers”, 
som 
specialiserede 
sig i et Abba 
repertoire, 
”Midt i en 
drøm”, der 
bestod af 5 
fynske 
musikere med 
smag for 
80ernes pop-
hits, og et 

blues-band,  ”Mojo hands”, især med gamle venner fra Esbjerg. 
Da Bertram nærmede sig skolealderen, besluttede Thilde og Rasmus, at deres børn ikke skulle 
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mejeri. De rejste ned og kiggede, og de indfriede deres forventninger. Nu har de boet der i 10 år. 
Thilde har i dag en lægestilling som mediciner på Odense Sygehus, og Rasmus har i nogle år 
undervist på Svendborg musikskole. Desuden har han fortsat forbindelse med sine gamle bands, 
og han har bl.a. en tid 
været ansat som organist 
ved Hesselager kirke og 
spillet for et kor der og for 
et gospelkor i Stenstrup. På 
det sidste har Rasmus 
interesseret sig for 
kirkemusikkens historiske 
stilarter bl.a. den 
gregorianske og har i den 
forbindelse holdt 
kirkekoncerter sammen 
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Guldberg.  
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For 1½ år siden fik 
familien en efternøler, 
lille Karl. Midt i glæden 
har det naturligvis med 
to travle forældre, der 
arbejder på meget 
vekslende tidspunkter, 
skabt problemer med 
at få dagligdagen til at 
hænge sammen. 
Heldigvis er ikke mindst 
Bertram en strålende 
storebror, der tager sig 
af Karl og kan hente og 
bringe ham i 
vuggestuen. Et år løste 
de børnepasnings-
problemet  ved at have 
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en au-pair pige fra Philippinerne. Det var en vældig succes, de blev så glade for pigen, at de siden 
rejste til Philippinerne og besøgte hende og hendes familie. 

 
Nu kan man jo spille andet end musik f. eks. bordtennis. Det er Rasmus´ store lidenskab, og i det 
store rum ved siden af lejligheden er der rigelig plads til et bordtennisbord. Rasmus har indvilliget i 
fra næste år at være kontaktperson for bordtennis-afdelingen i Skårup Idrætsforening.  

 
  
  
 Tekst: Olaf. Foto: Henning 
 
 
 
 



kirke, hvilket jeg glæder mig meget til. Sangens be-
tydning som fællesskabsstyrkende faktor kan i mine 
øjne ikke overvurderes. Musik bliver jo ofte kaldt 
”følelsernes sprog” og kan formidle netop en række 
følelser, som ord og gerninger ikke formår. 
Så meget desto mere når man bruger sin egen 
krop som instrument.
Jeg glæder mig til at være en del af en udvikling, 
der skal styrke sangens og musikkens placering ved 
Skårup Kirke.          Erik Jakobsen

Camilla Sløk om Martin Luthe
Fyraftensforedrag torsdag den 19. januar kl. 17.00 
i Kirkeladen 

Da vi i 2017 fejrer reformationens 500 år, har Skårup 
kirke inviteret teolog og forfatter Camilla Sløk til at 
fortælle os om, hvad protestantisme betyder for os 
i dag, og hvem Martin Luther overhovedet var. 
I foredraget peger Camilla Sløk på tre ting ved 
reformationsåret, som er centrale at vide: 
1) Luther som oprører imod den etablerede kirke 
    i hans samtid, 
2) opfattelsen af Luther som ideal for samfunds-         
    videnskab, pædagogik og skole, og
3) Luthers betydning for psykologi, trøst og 
    fællesskab.
Camilla Sløk har en evne til at formidle alvor med 
humor, hvilket gør hende til en meget afholdt 
underviser og foredragsholder. Hendes foredrag er 
uden tvivl lærerigt, inspirerende og oplagt til efter-
følgende debat.
Tilmelder man sig dette nye års første fyraftens-
foredrag i Skårup senest fredag den 13. januar hos 
Jytte Philipsen på tlf.: 28 31 63 00 eller på mail: jyt-
tephilipsen@hotmail.com, kan man få en sandwich 
og en øl med undervejs. Prisen er 50 kr. og alle er 
hjerteligt velkomne.

Kyndelmisse-koncert i Skårup Kirke 

Torsdag den 2. februar kl. 19.00
Skrevet om Blå Tone:
I pianisten og komponisten Peter Skummes projekt 
bevæger den kreative musiker i tæt samhørighed 
med sine to medspillere sig ud i et frodigt univers fra 
smukke, melodiske og lyriske stykker til mere rå og 
kantede, og hvor elementer fra den klassiske og ryt-
miske musik ustandselig fusionerer og krydser klinger. 
Sangerinden Anita Lykkegaards varme, besnærende 
og vidtspændende stemme og Karin la Cour Lützens 
bløde sopransax-spil flyder let og raffineret rundt i 
musikkens blå tone. Blå Tone sætter noget på spil – 
her er både eftertænksomhed og sprælsk overskud. 
Det her bliver en god måde at fejre lysets tilbage-
venden på! Alle er velkomne, og der er fri entré!

Peter Bastian kommer til Skårup Kirke!

Torsdag den 16. marts kl. 17.00
I sin bog ’Mesterlære’ dokumenterer Peter Bastian, 
at vi har udviklet en civilisation og et værdisæt, som 
historien aldrig har set magen til, hvilket giver os 
nogle menneskelige resurser, som er enestående, 
og som vi bliver nødt til at erkende og tage ansva-
ret for, men også nogle udfordringer, som er ligeså 
enestående.
Vi skal genopfinde alting selv, forholdet mellem 
kønnene, opdragelse og undervisning, meningen 
med livet, demokratiet, forholdet mellem arbejder 
og arbejdsgiver...
Arrangementet bliver beskrevet nærmere i næste 
blad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Irak

Det har været et spændende 2016.  Vi har fået ny 
organist. Ny kirkesanger. Nyt menighedsråd. Der er 
blevet kalket, så kirken står strålende hvid. Kirkela-
den er blevet ryddet og renset og har fået et nyt 
smukt møbel. Vi har fået en ny lysbue ved koret. Nyt 
lydanlæg. 21 børn er blevet døbt, 33 unge er blevet 
konfirmeret, 4 brudepar sagde ja til hinanden og vi 
mindedes 34 afdøde ved Allehelgen. Der er sket 
meget i kirkens rum.
Det bliver også et spændende 2017. Hvad året skal 
rumme inden for kirkens rammer er op til alle jer. 
Det er op til kirkens dygtige personale, de engage-
rede frivillige i rådet, men først og fremmest sognet 
som helhed. 2017 er året, hvor jeg har tænkt mig at 
tilbringe den første halvdel på en base i Irak som 
feltpræst. 
Jeg har været tilknyttet forsvaret de sidste fire år 
ved siden af mit arbejde som sognepræst. Det er 
et tillæg til mit embede, som jeg er meget glad for. 
Jeg har fået en løbende uddannelse i det at være 
feltpræst og fået et indblik i soldaternes verden. En 
verden, der for mig er præget af hæderlighed, stolt-
hed, ansvar og kammeratskab. Vores nation beslut-
tede i sin tid, at vi skulle bidrage til at løse konflikten 
i Mellemøsten, og nu er vi der på 13. år. Det er en 
anden mission i dag, end da det var mest kritisk, og 
hvor vi mistede alt for mange. I dag har blandt andre 
150 danske soldater den opgave at uddanne irakiske 
styrker i kampen mod Islamisk Stat, og det er dem, 
jeg skal være feltpræst for fra februar til august. Jeg 
er glad for at have fået opgaven, og jeg håber, at jeg 
kan løse den til glæde og tilfredshed for de soldater, 
der fortjener vores støtte og agtelse.
Det fylder at skulle udsendes. De sidste mange må-
neder har jeg været meget på øvelse, og det vil jeg 
også være i hele januar måned. Der vil være noget 
afvikling og afspadsering efter turen, og derfor på-
begynder jeg først mit arbejde som Skårups sogne-

præst til høst. Høstgudstjenesten den 17. september 
2017 vil være min første gudstjeneste, efter at jeg er 
kommet hjem - og til det glæder jeg mig også.
Pas godt på vores dejlige kirke, mens jeg er væk. 
Det gør man ved at bruge den. Pas godt på min 
vikar. Pas godt på jer selv og på hinanden.      Ida F.

Erik H. A. Jakobsen er nyansat som 
kirkesanger ved Skårup Kirke.
Jeg er 58 år, uddannet cand. mag. fra Københavns 
Universitet med musik som hovedfag og idræt som 
bifag. Sang og korsang har været noget af det, jeg har 
beskæftiget mig mest med siden min gymnasietid, 
hvor jeg begyndte at 
syng i kor som 17-årig. 
I København sang 
jeg i flere halvprofessi-
onelle kor, bl.a. Vokal-
gruppen Ars Nova og 
Sokkelund Sangkor. 
Desuden 
var jeg kirkekors-
sanger i 10 år.

I 1990 flyttede min 
familie og jeg til 
Sydfyn, hvor jeg 
tiltrådte en stilling 
som underviser ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup. 
Efterfølgende har jeg arbejdet ved Musikefterskolen 
i Humble. På begge skoler har jeg bl.a. stået i spidsen 
for elev-korene. 
I min fritid har jeg siden 2002 været syngende diri-
gent for Vokalgruppen Fontana, og siden 2012 været 
medlem af Det Fynske Kammerkor, samt jævnligt 
assisteret i Filharmonisk Kor, tilknyttet Odense Sym-
foniorkester.
Mit første dirigent-job fik jeg i 1985 og har siden 
dirigeret en række kor. I 2002-03 tog jeg Dansk 
Amatør Kor Unions korlederuddannelse på højeste 
niveau.
Den folkelige fællessang har jeg beskæftiget mig me-
get med på både høj- og efterskolen, hvor jeg stod 
for fællessang efter Højskolesangbogen. Op til år 
2000 var jeg med i det sangbogsudvalg, der tilrette-
lagde den seneste udgave af DGI-sangbogen.
Med stillingen ved Skårup Kirke vender jeg således 
tilbage til at bruge min stemme i den danske folke-
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Skarup
Kirke    Sogn

Nytårsgudstjeneste
Lørdag den 31. december kl. 15.00

Ligesom vi ønsker hinanden Glædelig jul efter gudstjenesten juleaften, kan vi ønske 
hinanden Godt nytår efter denne gudstjeneste nytårsaften. Det er betydningsfuldt at 
begynde de helt særlige aftener med en samling i vores kirke til ord og sang og håb for 
fremtiden. Denne nytårsgudstjeneste er for mig blevet én af mine favoritmarkeringer, og 
det glæder mig, at andre synes at have det på samme måde. Tårnrummet er efterhånden 
blevet for lille et rum til os, så i år vil vi inddrage noget af kirkeskibet, så der er plads til, at 
vi kan løfte glasset og skåle for det gamle år og for det kommende. Godt nytår til jer alle! 
                Ida F.

Gudstjenester i Skårup kirke 
fra december 2016 til marts 2017

DECEMBER
Søndag d. 18. december 4. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 20. december Julekoncert kl. 19.00 Musikskolen
Lørdag d. 24. december Juleaften kl. 14.00 og 15.30 Ida Fonsbøl
Søndag d. 25. december 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d. 26. december 2. juledag kl. 10.00 Mai Bjerregaard Andersen
Lørdag d. 31. december Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl
JANUAR
Tirsdag d. 3. januar Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 8. januar 1. s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 15. januar Indsættelse af præstevikar kl.  10.00 Ida Fonsbøl/ N.N
Torsdag d. 19. januar Fyraftensforedrag kl.  17.00 Camilla Sløk
Søndag d. 22. januar 3. s.e. H3k kl. 10.00 N.N
Søndag d. 29. januar 4. s.e. H3k kl. 10.00 N.N
Februar
Torsdag d. 2.februar Koncert kl. 19.00 Blå Tone
Søndag d. 5.februar sidste s. e. H3k kl. 10.00 N.N
Tirsdag d. 7.februar Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 12.februar s. Seksagesima kl. 10.00 N.N
Søndag d. 19.februar s. septuagesima kl. 10.00 N.N
Søndag d. 26.februar Fastelavn kl. 14.00 Mai Bjerregaard Andersen
Marts
Søndag d. 5.marts 1. s. i fasten kl. 10.00 N.N
Tirsdag d. 7.marts Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 12.marts 2. s. i fasten kl. 10.00 N.N
Torsdag d. 16.marts Fyraftensforedrag kl. 17.00 Peter Bastian

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

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

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

Kirkeværge:  Verner Christensen ·  Tlf. 23 60 02 18

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

Graver: Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73

Organist: Rasmus Grønborg ·  Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger: Erik Jakobsen ·  Tlf. 28 77 91 70 

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

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
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Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30

Graver: Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73

Organist: Rasmus Grønborg ·  Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger: Erik Jakobsen ·  Tlf. 28 77 91 70 

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

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
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                      KOM TIL BANKO OG FÅ EN SJOV AFTEN.   ,
  E   
Mange sjove bemærkninger kommer frem sådan en aften
Ja ,man glemmer næsten helt at man har ondt her og der
Så snart døren går op stormer vi ind,med direkte kurs imod vores faste pladser, Gud nåde og 
trøste, hvis nogen har taget en andens plads,så må de flytte sig
Så skal der købes kort og andre spil, tilbage til bordet igen og gøre klar
Nu skal der handles igen dennegang er det i cafeteriaet termokanden skal fyldes op med kaffe  
Så er vi ved at være klar og spillet går igang
En aften virkede  den ene sensor i loftet ikke ,så en af spillerne måtte rejse sig og gå frem og 
tilbage for at aktivere den
Pludselig begynder en telefon at ringe ,selv om der var bedt om at have slukket imens vi spiller
Lidt senere er det galt igen i den anden ende af salen ,der var en telefon som brummede
Kan vi så snart få noget ro er der en der råber,
Det varer ikke længe så er det galt igen denne gang er det hottentot musik fra gymnastik rummet
Vi nærmer os pausen, de faste spiller har luret hvornår den begynder,så inden spillet er færdigt ,er 
der allerede en stime på vej ud til toiletterne
Bagefter i fuld fart ind i cafeteriaet og købe is eller pølser ,det er aftenens højdepunkt. 
Efter en god pause. Går vi igang igen.  
Spændingen stiger, mon vi vinder i aften
Så er der en der har  banko,men den var forkert der skulle være fyldt på to rækker men havde kun 
en
Så er der straks nogen som brummer de havde allerede pillet deres brikker af
Vi spiller videre igen så lyder det fra salen ,sagde du 74 nej jeg sagde 89!
Så bliver der småsnakket igen opråberen har svært ved at høre når der er banko
I bedes tie stille imens vi spiller er der en der råber , pudsig nok knevrer personen selv 5minutter 
senere
Så er der banko igen ih , altså er det nu ham igen ,han vandt også før ja ,han er bare heldig men 
det lyder lidt af misundelse
Så er der banko igen for sidste gang i aften ,der bliver hurtigt pakket sammen og alle farer afsted 
ud af døren

Hvem kommer først ud i busserne og får de bedste pladser
Man må sno sig igennem parkeringspladsen flere biler bakker ud af båsene samtidig og nogen ser 
sig ikke for
En rollator bruger var ved at blive hjulpet ind i en bil da en bil kørte ind i rollatoren så den blev 
skubbet til side ,heldigt at personen var kommet  ind i bilen ,hvad kunne der ikke være sket
Nu gælder det bare om at komme hjem og i løbet af 5 minutter er der helt tomt på pladsen
Det er ingen kedelig oplevelse at gå til banko prøv selv at deltage hvis du har lyst ,vi kan godt 
bruge nogle flere medlemmer,det ville være ærgerligt hvis det stopper på grund af for lidt 
medlemmer ,
Det skulle gerne give overskud til foreningerne
Der er masser af plads så du kan også få din egen faste plads
Vi glæder os til at se jer!
Tilbage er nu det frivillige hold ,som har sørget for at vi har haft en god aften 
De har ikke fri endnu ,der skal flyttes borde og stole og ryddes op,
En stor tak til jer frivillige som vil ofre fredage og søndage på os
Også en stor tak til Oskar bussen som kører rundt og henter og bringer os som har svært ved at 
komme afsted selv

Tak allesammen.  
     

Venlig hilsen Bente Jakobsen
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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Mad & Musik arrangement - fredag d. 11. november 2016 
Det var med en vis portion forventningens glæde og spænding, at undertegnede, deres udsendte, 
anduvede Skårup Kulturcafé denne fredag eftermiddag. Ikke mindst fordi jeg selv, senere på 
aftenen, skulle spille sammen med Dale Smith & Søren Rud, aftenens musikere fra København, 
som Skårup Musikforsyning havde booket i dagens anledning. Ved ankomsten var der allerede 
livlig aktivitet, en flok var travlt beskæftiget i køkkenet med madlavningen og der duftede lifligt af 
fremmedartede krydderier og andre lækkerier. Torben, Bo, Bo, Mette og Merethe havde en hel 
flok smilende gæstekokke fra Eritrea i fuld vigør med forberedelsen til at 80 mennesker skulle 
ankomme til dagens Mad- & Musikarrangement. Erik Jensen og jeg gik straks i gang med at sætte 
PA-anlægget op og sørge for at guitarer var stemt og forstærkere og trommer stod klar på scenen 
inden musikerne fra Københavns ankomst. 

Her er hvad Torben Hansen skriver om madlavningen med gæste kokke fra Eritrea: 

Unge fra Eritrea møder Skårup i Kultur Cafeen 

 

De 6 ½ gæstekokke fra Eritrea, som lavede lækker slowfood-mad til os alle. Vi siger tak til dem! 

Mentay------------------Gere-----------Andbrhan ------Abeba og Esrom-------Simon ---------------Azeb 

Integration: Ofte bliver integration fremstillet, som noget vi danskere giver til dem, der er kommet 
til Danmark, men denne aften var det denne gruppe unge fra Eritrea, som bor i henholdsvis Skårup 
og i Svendborg, der gav til alle os, der havde meldt os til Mad & Musik. 

På opfordring af undertegnede havde mine venner Andbrhan og Mentay indvilliget i at lave mad til 
mellem 40 og 100 mennesker. Efterhånden som vi kom tættere på datoen, udvidede de på eget 
initiativ gruppen med fire af deres venner, hvoraf to bor i Skårup og to andre i Svendborg. 

Forberedelserne: Jeg holdt et møde, hvor vi sammen, lavede opskrifter på de fire retter til 20 
personer, og derfra kunne vi jo så multiplicere op til det endelige resultat. Allerede her 
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fornemmede jeg, at vi var i gang med et meget stort projekt, som jeg ikke helt kunne overskue, - 
hvordan kommer de så herfra til den 11/11 kl. 18.30, hvor maden skal stå på bordet? 

Jeg var også den, der havde bestilt Teff-melet, som var en vigtig ingrediens til deres pandekager, 
samt den der skulle købe halalkød, så nu ved jeg også, hvor halalslagteren i Svendborg ligger. Det 
skal her nævnes, at de unge ikke er muslimer, men køber halalkød, fordi det er det, de kender fra 
Eritrea, det er billigt og meget lækkert. 

Men til min store gru viste det sig, at den forretning, som havde lovet mig, at Teff-melet kunne 
hentes dagen før arrangementet, alligevel ikke kunne skaffe det, og jeg blev her både vred og 
grædefærdig over ikke at havde fået det at vide tidligere, så vi kunne have skaffet det et andet 
sted fra. Men Andbrhan tog det meget roligt og sagde, at der var en anden løsning, som bare tog 
noget længere tid.  

Så torsdag kl. 18 startede forberedelsen af maden og her fik slowfood en helt ny betydning for 
mig. Jeg var vidne til, at erstatningen for det manglende Teff-mel, betød ca. 4 timer, hvor en 
person ristede almindeligt hvedemel i en stor pande, så det fik en brunere kulør, samt en anden 
smag, som kunne erstatte Teff-melet. Derudover så jeg også, hvordan de skrællede 25 kg. løg, 
hakkede dem og stegte dem olie ved svag varme i mange timer, til det til sidst kun fyldte en stor 
gryde og efterfølgende gjorde det for en meget stor bouillonterning. 

Mens det stod på, var jeg som chaufør rundt i Eritreamiljøet i Svendborg for at låne div. for at få 
det hele til at klappe næste dag, hvor madfabrikationen fortsatte næste eftermiddag. Her stod jeg 
af og tænkte, ”nu er min rolle færdig, nu måtte de 6 unge køre projektet til ende, og her er så et 
billede af det endelige resultat”. 

Menuen: Ud over de sammenrullede pandekager var der følgende retter, som skulle lægges oven 
på pandekagen: Der var oksekødgryde, kyllingegryde, rød linsegryde med tomater, spinatgryde, 
kartoffelgryde , en kålgryde, 2 slags salater og æg – Velbekomme.  
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Hennings pandekage      Azeb lavede kaffe fra bunden  

 

Det næste store valg var så, om man ville spise med fingrene, som de gør i Eritrea eller, om man 
skulle bruge det bestik, der også var lagt frem. Normalt, når jeg spiser hos mine venner, foregår 
det med fingrene, men jeg tog den lette løsning denne fredag aften. 

Kaffe fra bunden: Azeb satte prikken over i´et ved at have medbragt sit lille komfur, hvor hun så 
sad og ristede kaffen på stedet og efterfølgende tilberedte små smagsprøver til alle, der havde lyst 
til at smage hendes originale slow-kaffe. I den forbindelse kom jeg til at tænke på, hvordan den 
nyere dille med ”coffee to go” er opstået. Førhen satte man sig ned omkring en kop kaffe, hvor 
man nu om dage vandrer rundt med en engangskop i hånden og signalerer stor travlhed. Måske 
skulle man igen prøve at sætte sig ned og drikke den sammen, og se hvad der ville ske? 

Anderkendelse: Der var kun store roser fra alle de fremmødte, og de unge fra Eritrea var 
selvfølgelig stolte over, at deres store arbejde blev værdsat og rost. Dette lille integrations-
projektet må siges at have været en kæmpe succes – alt var lykkedes, og jeg må sige, at jeg ind i 
mellem var lidt nervøs for, om de magtede dette store slowfood projekt, men det gjorde de, og jeg 
er super stolt af dem alle. Jeg har en tro på, at disse unge fra Eritrea har en fremtid i Danmark, selv 
om der vil være mange bump på vejen, inden den endelig integration vil være fuldkommen. Husk 
at flygtningehjælpere er vigtige for en vellykket integration, og der er behov for flere af dem både i 
Skårup og Svendborg,  

Også en stor tak til Mette, Merethe og Bo, som også var en del af madgruppen, og som tog deres 
tørn i dette arrangement. 
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Hen på aftenen blev der også tid til at vores kokke kunne sætte sig ned og nyde musikken fra Dale 
Smith og hans lokale venner, der lavede en fantastisk Jamsession for alle de ca. 80 fremmødte. Det 
var en helt speciel aften, som de sammen med musikken lavede for alle os – og tak for det! 

Jakob gav, sædvanen tro, en velkomst og ridsede kort aftenens program op og trak derefter lod 
om 4 flasker god rødvin, sponseret af Super Brugsen i Skårup til 4 heldige vindere. Simon, fra 
Eritrea, blev bedt om at præsentere maden som bestod af 12 forskellige retter og en dertilhørende 
meget speciel pandekage. Madholdet blev hyldet med klapsalver og herefter blev der sagt værsgo 
og folk stillede sig i kø det meget overdådige tagselvbord. Maden var intet mindre en fantastisk! 

 

Efter middagen havde endnu ca. 10 personer 
indfundet sig i Kultur Caféen og ca. Kl. 20:00 gik Dale 
Smith og Søren Rud på scenen. Først tog Søren Rud 
sin smukke National resonans guitar i skødet og 
begyndte at trylle sarte sørgmodige toner via for-
stærkerens varme transistorrør. Det lød fuld-
stændigt originalt, som kom tonerne fra en sort 
afroamerikaner fra Mississippis delta. Til tonerne 
startede Dale med sin dybe ”sorte” klang, lidt 
rustent, at fortælle blueshistorien, startende med 
arbejdersange fra bomulds- og sukkerrørs-
plantagerne. En sang var helt a cappella, altså uden 
instrument, men med hjælp fra publikums klappen. 
Dale Smith virkede overbevisende og meget 
autentiske når han på flydende dansk, men med lidt 
amerikansk accent, fortalte om de sortes forhold 
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under slaveriet og apartheid-tiden i USA. Stemningen var sat og Dale forsatte med numre som 
”Boom Boom Boom” af John Lee Hooker, ”Black Cat Bone” af Albert Collins og ”Stormy Monday”, 
måske bedst kendt med The Allman Brothers Band. Søren Rud demonstrerede også den meget 
primitive Cigarkasse-guitar, hvor han på fortryllede vis tvang de ”slide`nde” bluestoner ud med sin 
bottleneck. 

Efter en halv times pause var det atter tid til et sæt, 
denne gang med fuldt band bestående af lokale 
musikere fra Skårup og en enkelt fra Ollerup. 
Således satte Erik Jensen sig bag trommesættet, Kai 
Weber ved bassen, Rasmus Grønborg ved tangen-
terne, Jakob Jakobsen med mundharpen og under-
tegnede, Frederik Laursen, med bluesspade. Søren 
Rud stemte i med sin flotte vintage Fender guitar og 
varme rørforstærker med bluesnummeret ”Rock Me 
Baby”, mest kendt af B.B. King. Hele bandet fulgte 
efter i den rullende shuffle-stil, som kendertegner 
nummeret og Dale faldt ind på bedste B.B. King- 
manér, meget autentisk! Bandet forsatte med 
endnu nogle bluesnumre, bl.a. ”Got My Mojo 
Working” bedst kendt med Muddy Waters og 
bluesrocknummeret ”Wild Thing” oprindeligt 
fremført af The Troggs. Nummeret blev virkelig trukket ud og der var soli til alle, inklusiv bassolo af 
Kai Weber, trommesolo af Erik Jensen og guitar chase mellem Søren og Frederik! Bandet sluttede 
af med ”The Thrill Has Gone” af Hawkins & Darnell, måske bedst kendt med B.B. King. Alle fik 
igennem nummerne flere soli og måske mest markant Rasmus Grønborg på tangenterne var 
forrygende og fik store klapsalver fra publikum! Stemningen og intensiteten var høj ikke mindst på 
baggrund af den forrygende og stabile rytmesektion bestående af Kai og Erik samt publikums store 
opbakning. Da klapsalverne havde lagt sig og musikerne var gået fra scenen takkede Dale Smith for 
en dejlig aften i udkants-Danmark mens han gratis delte nogle CD´er ud, ”Live at the Park” med 
Dale Smith Bluesband. 
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Musikere: Dale Smith sang, Søren Rud guitar, Erik Jensen trommer, Kai Weber bas, Rasmus 
Grønborg tangenter, Jakob Jakobsen mundharpe, Frederik Laursen guitar. 

Tegning: Olaf Sønderberg 

Fotos: Henning Philbert 

Skribenter: Torben Hansen & Frederik Laursen 

 

Fakta boks om Dale Smith 

Biografi 

Dale Smith Blues Band har huseret på danske og 
udenlandske klubber og spillesteder i snart 25 år. 
Denne erfaring har, kombineret med en 
utrættelig spillelyst og nysgerrighed, gjort bandet til 
et af de bedste blues bands i landet. Musikken har 
solide rødder i den traditionelle blues, men spilles 
med afstikkere til både rock og det mere groove-
baserede og funky. Alt leveres altid med bandets 
kendetegn: det improvisatoriske overskud og lysten 
til at lege med formen.  
 
Kort efter Dale Smiths ankomst til Danmark blev han 
forsanger i jazz-rock bandet Blue Sun, som blev et af 
de mest populære bands i halvfjerdsernes Danmark. 
Som frontfigur i blues bandet er Dale det energiske 
og charmerende midtpunkt, der altid kan sætte gang 
i sit publikum. Han har sin helt egen medrivende 
show-blues-stil, der sammen med bandets energi, 
altid gør det til en oplevelse at høre dem live. 
 
Live-koncerten er Dale Smith Blues Band rette 
element. Bandet har optrådt på et utal af 
spillesteder, festivaler og privatfester i ind- og 
udland. Sommeren 2009 var Dale og drengene på 
tourné i Chicago og omegn, hvor de blandt andet 
spillede på den legendariske blues-klub Rosa’s 
Lounge. Efter hjemkomsten fyrede de den af på 
forskellige spillesteder under Jazz-festivalen i 
København. 
 
Bandets kendetegn er at de leverer varen, hver gang. 
Derfor er der altid fest, når Dale - the man!!! – og 
hans band - the band!!! - giver den gas.  

Fra ”Dale Smith” på   
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Skårup	  Musikforsyning	  præsenterer:	  The	  FreezeCool	  Band	  
Den	  20/1	  –	  2017	  spiller	  The	  FreezeCool	  Band	  op	  til	  fest	  og	  dans	  til	  Mad	  &	  Musik	  i	  
Kulturhuset	  i	  Skårup	  –	  og	  det	  må	  du/I	  ikke	  snyde	  jer	  selv	  for!	  	  
	  
FreezeCool	  har	  netop	  fejret	  5	  års	  jubilæum,	  så	  der	  er	  garanti	  for,	  at	  det	  er	  et	  sammenspillet	  
band,	  der	  spiller	  op	  med	  musik	  fra	  så	  store	  kunstnere	  som	  Stevie	  Wonder,	  Paul	  Simon,	  
Talking	  Heads,	  James	  Brown,	  Peter	  Gabriel	  og	  pop-‐‑kongen	  Michael	  Jackson	  m.m.	  
	  
	  

	  
	  
FreezeCool	  er	  på	  en	  gang	  rutine,	  spilleglæde	  og	  glade	  fædre	  fra	  Ollerup.	  	  FreezeCool	  spiller	  
energifyldt	  og	  særdeles	  dansevenlig	  musik,	  og	  når	  de	  giver	  koncert,	  spiller	  de	  altid	  op	  til	  fest	  
og	  inviterer	  indenfor	  til	  en	  boblende	  aften	  i	  godt	  selskab.	  	  
	  
FreezeCool	  har	  rødder	  i	  forældrekredsen	  på	  Ollerup	  Friskole	  –	  deraf	  bandnavnet	  FreezeCool	  
(fri-‐‑skole)!	  Alle	  musikere	  er,	  eller	  har	  været,	  forældre	  til	  elever	  på	  samme	  skole.	  Bandet	  blev	  
ganske	  enkelt	  dannet	  for	  at	  sikre,	  at	  forældrefesten	  fik	  den	  helt	  rigtige	  dansemusik,	  og	  siden	  
er	  det	  gået	  slag	  i	  slag.	  Repertoiret	  er	  vokset	  til	  en	  nu	  velvoksen	  sangbog.	  
	  
Musikken.	  
Bandets	  lyd	  byder	  på	  et	  mix	  af	  Lars´	  super	  vokal	  bakket	  op	  af	  Ulrich,	  Tom	  og	  Martins	  unikke	  
backingkor.	  Hertil	  kommer	  den	  fede	  rytmegruppe,	  hvor	  Kim	  spiller	  på	  guitar,	  Martin	  spiller	  
bas	  (samtidig	  med	  at	  han	  synger),	  Tom	  trakterer	  trommerne	  og	  synger	  falset-‐‑overstemmen.	  
Det	  hele	  koordineres	  og	  styres	  af	  Ulrich,	  der	  også	  spiller	  på	  klaver	  og	  Hammond.	  	  Hertil	  har	  
FreezeCool	  tilsat	  intet	  mindre	  end	  fire	  saftige	  horn.	  Fra	  de	  dybe	  til	  de	  lyse	  saxer	  tilsat	  lidt	  
elektrikerrør	  og	  håndrasleinstrumenter.	  	  
Det	  swinger	  bare.	  Det	  ene	  hit	  afløser	  det	  andet,	  og	  ind	  imellem	  sniger	  små	  musikalske	  
overraskelser	  sig	  ind.	  Repertoiret	  byder	  på	  flere	  uventede	  sange,	  som	  man	  nok	  ikke	  lige	  
havde	  set	  komme.	  Kort	  sagt:	  ”Danseskoene	  kan	  bare	  ikke	  stå	  stille”,	  udtaler	  bandet	  i	  
(herre)kor.	  
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Vokal:	  Lars	  Johannessen	  -‐‑	  Keys:	  Ulrich	  Klostergaard	  -‐‑	  Trommer:	  Tom	  Bjerg	  -‐‑	  Bas:	  
Martin	  Loeb	  -‐‑	  Guitar:	  Kim	  Mikkelsen	  -‐‑	  Sax:	  Simon	  Finnerup	  -‐‑	  Sax:	  Jakob	  Lund	  -‐‑	  Sax:	  
Jesper	  Vognsgaard	  -‐‑	  Sax:	  Pjotr	  Egholm	  
	  
Tom	  Bjerg	  og	  Pjotr	  Egholm,	  der	  også	  spiller	  I	  Banda	  Nuevo,	  har	  begge	  tidligere	  spillet	  til	  Mad	  
&	  Musik	  i	  Kulturcafeen	  i	  Skårup!	  	  
	  
Undertegnede,	  som	  har	  oplevet	  The	  FreezeCool	  Band	  flere	  gange,	  lover,	  at	  det	  vil	  være	  svært	  
at	  sidde	  stille	  til	  dette	  bands	  helt	  fantastiske	  rytmiske	  Funk	  musik.	  Så	  der	  vil	  absolut	  være	  
basis	  for	  dans	  denne	  aften,	  så	  de	  af	  jer,	  der	  er	  til	  dans,	  kan	  godt	  glæde	  sig	  og	  allerede	  nu	  finde	  
jeres	  dansesko	  frem,	  pudse	  dem,	  måske	  øve	  sig	  lidt,	  og	  stille	  dem	  klar	  til	  denne	  fantastiske	  
aften.	  Hvis	  man	  ikke	  er	  til	  dans,	  skal	  I	  stadig	  møde	  op	  og	  få	  en	  helt	  forrygende	  koncert	  af	  det	  
fantastiske	  9	  mands	  orkester	  –	  så	  bliver	  det	  ikke	  større	  i	  Skårup.	  
	  
Dette	  arrangement	  er	  Skårup	  Musikforsynings	  absolutte	  største	  satsning	  i	  vores	  2	  ½	  års	  
levetid,	  så	  vi	  håber	  på	  at	  rigtig	  mange	  af	  jer	  finder	  vej	  til	  Kulturcafeen	  i	  Skårup.	  Vi	  har	  dækket	  
op	  til	  det	  helt	  store	  brag	  af	  en	  fest	  i	  Skårup	  –	  så	  sæt	  allerede	  nu	  kryds	  i	  kalenderen.	  
	  
Godt	  Nytår:	  Vi	  i	  Skårup	  Musikforsyning	  ønsker	  jer	  alle	  et	  godt	  nytår,	  og	  husk	  vi	  fortsætter	  
konceptet	  med	  4	  Mad	  &	  Musik	  arrangementer	  i	  2017.	  Hvis	  du	  ønsker,	  at	  blive	  opdateret	  om	  
vores	  arrangementer,	  se	  billeder	  eller	  se	  hvad	  menuen	  består	  af	  mm.,	  så	  skal	  du	  blot	  
Like/synes	  om	  vores	  Facebook	  side:	  Skårup	  Musikforsyning,	  så	  kommer	  det	  helt	  
automatisk	  til	  dig	  på	  Facebook!	  
	  
Billetter:	  Da	  vi	  forventer,	  at	  rigtig	  mange	  vil	  komme	  til	  dette	  arrangement,	  vil	  det	  være	  en	  god	  
ide	  at	  sikre	  dig	  en	  billet	  i	  god	  tid!	  	  
Billetter	  kan	  købes	  i	  SuperBrugsen	  fra	  d.	  2/1	  til	  og	  med	  d.	  18/1	  for	  175	  kr.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hvis	  du	  ikke	  vil	  spise	  med	  kan	  man	  købe	  en	  billet	  til	  100	  kr.	  til	  koncerten	  ved	  indgangen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kl.	  19.45.	  
	  
Skårup	  Musikforsyning	  ved	  Torben	  Hansen	  
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

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

30 24 71 86
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Torsdag den 23. februar 2017

VALGMENIGHEDENS 
KONFIRMANDER 2017

11
86

20
 1

6

Støttekoncert med sanger 
Kathrine Andersen

Kl. 19.00  •  Entre: 100,- 
Prisen er inkl. kaffe og kage i pausen

Billetter købes ved indgangen

og med koret OPSANG  
ved ledelse af  Ulrich Klostergård
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Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10 

ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET 
LYKKEBRINGENDE NYTÅR MED TAK FOR DET GAMLE ÅR 
OG PÅ GENSYN I 2017. 

 Nyt medlemsblad og opkrævning af medlemskontingent for 2017- kommer ud i løbet af januar. 

Kommende arrangementer for første halvår 2017:  

Onsdag, den 11. januar kl.14.00  Sang og musik v/ Helle Lynge                                    Pris kr. 50,00 

Sanger, musikskriver m.m. Helle Lynge, Egense der synger med hjertet og synger direkte til vores hjerter. 
Smukt og bevægende. Hun synger bl.a.visen om de 18 svaner. Mange har sikkert hørt hende, men kom og 
oplev hende igen. Kaffe og Kage er incl. 

Onsdag, den 25. januar kl. 18.00 Fællesspisning/ smørrebrød                                     Pris kr. 75,00                                 
Foredrag med Ruth Espersen, Rolfsted- der fortæller og viser billeder om ” Min tid i kongehuset fra 1965-
1967”   Har været i køkkenet ved Dr. Ingrid og kong Frederik, på Amalienborg, Gråsten, Fredensborg Slot    
og Jagthytten Trend . Efter foredraget  serveres kaffe. Tilmelding senest den 18. januar             

Onsdag, den 22. februar kl. 18.00- Fastelavnsspisning                                                  Pris kr. 110,00                         
Underholdning af sangkoret HAVFRUERNE ( 35-45 damer + 3-4 musiker) under ledelse af Margit Kølle, 
Skårup. Tilmelding senest den 14. februar.  

Onsdag, den 8. marts kl.14.00 SeniorShoppen viser forårets modeller og farver      Pris kr. 40,00                   
Modeopvisning med lokale senior ”piger”. 

Onsdag, den 22. marts kl.16.00 Generalforsamling for alle 3 foreninger.                                          

 Gule ærter   med kogt medisterpølse, sprængt flæsk, kartofler og rødbeder                          Pris kr. 110,00                
Tilmelding senest den 15. marts, for dem der ønsker at deltage i spisningen. 

Onsdag den 5. april  kl. 11.45 fra Pensionisthuset. Forårstur( ½ dags) Tåsinge rundt med middag 
på Hotel Bregninge Mølle.  Efter middagen kører vi rundt på øen, hvor vi bl.a.skal forbi Vornæs 
Skov helt ude ved kysten og videre til Tåsinge Vejle der en en af Fyns vigtigste ynglepladser for 
vandfugle. Videre over Søby og Stjoul og til sidst til Landet kirkegård, så der er mulighed for at se 
Sixten Sparre og Elvira Madigan`s  gravsted. Hjemkomst ca. kl. 17.15                                    
Tilmelding senest den 14. februar                                                                                     Pris  kr. 245,00                                            

Onsdag, den 19.april kl.12.00.  Påskefrokost                                                                  Pris  kr. 110,00 

Onsdag, den 17. maj Besøg i Jernalderlandsbyen i Næsby                                          Pris kr.    50,00     
Rundvisning og Kaffe. Kørsel fra Pensionisthuset kl.13.00-                                                       
Tilmelding senest den 8. maj                      
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En stor tak til alle der har sponsoreret  med reklamer og gevinster i året der er gået. 

Hvor intet andet er anført finder arrangementerne sted i Pensionisternes hus i Skårup, Skårup Stationsvej 
10, 5881 Skårup.  Ved de arrangementer der er tilmeldinger til er tlf. 22392099/ 62252427 

 

Vi mangler frivillige hænder til bestyrelsesarbejde m.m. så har du lyst og  tid til at hjælpe 
foreningen, er du velkommen til at kontakte Bodil Jeppesen på tlf. 22 39 20 99  

 

Skårup Pensionistforening, Pensionisthuset og Pensionisthusets-Støtter 

Dagsorden generalforsamling den 22. marts 2017 

Generalforsamling den 22. marts 2017. 

§ 4. 

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

1. Valg af dirigent                                                                                         
2. Formanden aflægger beretning                                                      
3. Kassereren forelægger revideret regnskab.                             
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen                           
5. Valg af revisorer og suppleanter for disse.                                         
6. Fastsættelse af kontingent.                                                            
7.Behandling af indkomne forslag.                                                                  
8. Eventuelt. 

§ 5. 

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

 

 

Forsamlingshuset udsender Nyhedsbrev! 
Som noget nyt er forsamlingshuset begyndt at udgive et nyhedsbrev, der kan abonneres på.  Gennem 
Nyhedsbrevet vil man altid være opdateret m.h.t. arrangementer og andre tiltag i huset.   
Tilmelding er lige til!  Gå ind på husets hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk hvor 
tilmelding kan foretages på forsiden. 
 
Kunstkalender 2017 er på gaden – en god gaveidé: 
 

 

 
Forsamlingshuset har som noget nyt fået trykt en flot og unik 
kunstkalender.  12 lokale kunstnere har bidraget med hver sit 
billede.  Kalenderen er derfor lokal og køberen af kalenderen vil 
måske blive overrasket over, hvem der er billedkunstner i vores 
lokalområde. 
 
Kalenderen vil være en meget fin mandel- eller julegave. Den vil  
også være velegnet som ”værtindegave”. 
 
Kalenderen kan købes for kun 80 kr. – overskuddet går ubeskåret 
til forsamlingshuset. Kontakt Elin Boss tlf. 5150 9455   
mail: elinbosshansen@hotmail.com eller  
Jørgen Larsen tlf. 4224 7143 mail: havblik@sydfynsmail.dk.   
 
Vi sørger for at kalenderen bliver bragt til dig efter nærmere 
aftale. 

 
Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus: 

 

Juletræsfest torsdag den 22. december: 
 

 

Det er helt sikkert!  Der er juletræsfest i forsamlingshuset torsdag 
den 22. december kl. 18-21, hvor børn, forældre og bedsteforældre 
inviteres. Kom og vær med til en hyggelig aften med godteposer til 
børnene og lidt andet godt til de voksne.   

Der er julemand, musik og vi synger julesange, så den gode 
juletradition holdes i hævd. 

Tilmelding nødvendig til Elin Boss gerne pr. SMS 5150 9455 eller 
pr. mail elinbosshansen@hotmail.com pris 50 kr. pr. deltager betaling 
på mobilepay 5150 9455. 
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Onsdag den 18. januar 2017 kl. 18.00 – fællesspisning,  ”onsdagstarteletter”: 
 

 

Støttegruppen inviterer til fællesspisning, hvor hovedretten 
er tarteletter med forskelligt fyld.   
 
Vi benytter samtidig nytåret til at synge året ind med 
fællessang, hvor Niels Fabricius spiller til. 
 
Pris for denne aften er 95 kr. Tilmelding senest den 13. 
januar til Gitte på tlf. 3035 1557 eller mail på:  
gittel-jensen@hotmail.com. 
 

Dilettant 2017 – ændring af tidspunkt: 
På grund af sygdom blandt spillerne til dilettant og andre uforudsete forhold, er det besluttet at ændre 
tidspunkt for årets dilettant til lørdag den 25. februar, onsdag den 1. marts og lørdag den 4. marts.  
Der husstandsomdeles nærmere information om stykket i første halvdel af januar, hvor der er nærmere 
information om tidspunkter, priser og tilmelding.  
 
Generalforsamling torsdag den 9. marts kl. 18.00: 
Dagsorden i henhold til lovenes § 9.  Efter generalforsamlingen er der spisning.  Generalforsamlingen 
varsles senere ved annoncering og ved orientering i Nyhedsbrevet. 
 
Irsk Aften med gruppen Braoinín - Fredag den 17. marts kl. 18.00: 

 
Gruppen spillede til Irsk aften den 11. marts 2016 – 
det var en succes.  Gruppen spiller både Irsk og 
Skotsk musik.  
Menuen vil igen være Irsk Stuvning. Støttegruppen er 
arrangør. 
Nærmere om arrangementet i Nyhedsbrevet på 
hjemmesiden – ww.aabyskov-forsamlingshus.dk og i 
næste nummer af Folk & Fæ. 
 

 

 
Banko mandag den 27. marts kl. 19.00: 
Støttegruppen afholder bankoaften med gode gevinster.  Dørene åbnes som sædvanlig kl. 18.00.  I 
pausen kan købes kaffe/te/øl/vand.  Vel mødt til årets første bankoaften. 

Vinsmagning fredag den 21. april kl. 18.00: 
Vinsmagningen vil igen blive forstået af Erik Prangsgaard, så alt er i gode hænder.  
Vi har ikke haft franske vine til en vinsmagning, derfor prøver vi det denne gang.  Temaet er ”Vine 
fra Tour de France ruten”, hvor vi vil komme rundt om flere franske vindistrikter. Erik Prangsgaard 
har udvalgt flere forskellige vine, hvortil der serveres franske specialiteter bl.a.: paté, skinke, pølse og 
oste.  Information om pris og tilmelding kommer i Nyhedsbrevet, i næste nummer af Folk & Fæ, 
samt i den husstandsomdelte flyer.  
 
Kræmmer- og loppemarked søndag den 28. maj kl. 10-14. 
Støttegruppe arrangerer Kræmmer- og Loppemarked efter samme princip som tidligere år.  Der kan 
leje borde, købes kaffe/te, hjemmebag m.m. Reservation af borde kan ske til Ellen på tlf. 4224 4854 
eller på havblik@sydfynsmail.dk. 

▄ 
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

Gårdbutik åbent lørdag fra 10-16 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

1 felt
Pris: 1675,- 

pr. år
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
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Danmarksmestre i historie 

Her på billedet kan man se os lige efter, vi har vundet historiedysten. Foto: Naja Pilegaard Sørensen 

Den 13. oktober rejste 8. klasse fra Øster Åby Friskole til danmarksmesterskaberne i 
historie. Historiedysten er en landsdækkende konkurrence, hvor alle klassetrin er med i 
konkurrencen om at blive danmarksmestre i historie. Efter et langt forløb, endte 8. 
klasse i finalen og tog hjem til Fyn med en smuk pokal, guldmedaljer og en præmietur 
til København

Af: Anna Birch Bekker, Emma Tingager 
Jacobsen og Kamille Termansen fra 8.kl Øster 
Åby Friskole. Fotograf. Naja Sørensen og 
Thomas Jessen	

22 skoleelevers trampen lyder højt ud over 
brostenene ved Frederiksborgs slot. 
Eleverne er spændte, og tankerne er kun på 
at være med i finalen ved det uofficielle 
Danmarksmesterskab i historie. Vinden 
blæser rundt i den smukke slotsgård. Den 
er en smule kold, men det er ligegyldigt, 
for inde på slottet er der varmt, og det er 
der, finalen skal foregå.	

Forløb 
Det hele begyndte, da der blev hængt en 
plakat op i klassen i slutningen af august. 
Danmark som kolonimagt, stod der på den. 
Naja Pilegaard Sørensen, klassens historie- 
og matematiklærer, fortalte os, at hun 
havde besluttet, at hendes klasser skulle 
deltage i Historiedysten 2016. Vi syntes, 
det lød meget fedt, men vi troede aldrig, at 
vi ville klare os så godt, som vi gjorde.  
Vi arbejdede med Grønland i timerne indtil 
starten af september, hvor vi tog en online 
quiz. Et par dage senere fandt vi ud af, at 
vi var gået videre, og det samme var 4. og 
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7. klasse fra vores skole. Vi fik en kasse 
med nøgleringe og et papir, der forklarede, 
hvad der skulle ske i den anden runde. Vi 
kunne vælge mellem at lave en dagbog fra 
en ekspedition eller lave et kreativt 
produkt f.eks. en film, en sang eller noget 
helt andet om en ekspedition af eget valg. 
Vi valgte at lave en film om den 
statskirkelige mission i 1721. Det var 
udfordrende at lave en film om noget, der 
skete for så lang tid siden især med tøj og 
omgivelser. Vi havde alle sammen travlt, 
for vi havde kun lidt over to uger til at 
skrive manuskriptet, få filmet, klippet, 
finde tøj og locations. Vi skulle også nå at 
få lavet tegninger, som vi skulle bruge til 
et "gammeldags powerpoint," som Hans 
Egede skulle vise til kongen i håb om at 
komme til Grønland. Location-gruppen 
ringede til Broholm Slot, og vi fik lov til at 
komme ud og filme i deres bibliotek. Vi 
filmede en onsdag morgen, en uge før vi 
skulle aflevere filmen. En fra klassen 
klippede den færdig derhjemme, for vi 
havde simpelthen ikke tid i skolen. Vi 
afleverede filmen ved at sende et link til 
dropbox, og så ventede vi. Den 5. oktober 
efter skole kom vores lærer gående ind i 

vores klasse, hvor vi alle ventede spændt 
på resultatet. Da hun fortalte, at vi var gået 
videre, brød hele klassen ud i jubel ved 
tanken om, at vi skulle til finalen i 
Historiedysten.  

Turen til finalen 
Onsdag den 12. oktober kl. 12.00 tog vi 
bussen til Nyborg Banegård. Snakken var 
intens, og spændingen lyste ud af os. Da 
bussen stoppede på Nyborg Banegård, 
strømmede vi ud af den og ind på 
banegården. Lidt efter steg vi på toget mod 
København, gik hen mod vores pladser og 
skulle til at sætte os, men så opdagede vi, 
at en anden klasse havde sat sig på vores 
pladser. Det viste sig senere, at det var 8. 
klasse fra Viborg realskole. Dem som vi 
skulle konkurrere imod. Det værste var, at 
de ikke gad at flytte sig. Deres vogn var 
åbenbart ikke kommet med på toget, og så 
mente de, at det var okay at tage vores 
reserverede pladser. Naja Sørensen, vores 
lærer, fandt Viborg Realskoles lærer og 
forklarede, at det var vores pladser, og at 
de skulle flytte sig. Efter en lang kamp om 
vores pladser, fik vi dem endelig, men man 
kunne godt mærke, at luften mellem vores 
klasse og Viborgs var kold. Til at starte 
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med vidste vi ikke, hvem det var, men vi 
var stadig sure på dem, og vi havde en 
mistanke om, at de var dem vi skulle 
konkurrere mod. Senere på togturen blev 
vores mistanke om, at togtyvene var dem 
vi skulle op imod blev bekræftet. Vi 
ankom til Hillerød station, og der skulle vi 
vente i en tyve minutters tid. Vi tog toget 
til Tisvildelege, og fra perronen gik vi hen 
til det vandrehjem, hvor vi skulle 
overnatte. Da vi havde fundet os til rette i 
vores hytter, gik vi op mod restauranten, 
hvor vi fik chili con carne med salat og 
chips til. Vi spiste vores mad, mens vi 
snakkede om, hvor fedt det kunne være at 
vinde. Når man havde spist sin aftensmad, 
kunne man få lidt dessert. Efter maden var 
spist, gik vi tilbage til vores hytter. Vi gik 
alle ind i en hytte og sad der og hyggede 
os, mens vi snakkede om, hvad er skulle 
ske til finalen.	
Vi blev vækket tidligt om morgenen, fordi 
vi skulle være ude på Frederiksborg slot 
ved 10-tiden. Vi skyndte os at stå op, og 
derefter gik vi op mod restauranten, hvor 
vi skulle spise morgenmad. Da vi gik 
derop, kunne vi se, at de to andre klasser 
var fra Sjælland og Jylland, og det gik op 
for os, at vi var den eneste klasse som kom 
fra Fyn i hele finalen. Inde i restauranten 
var der sat to store borde op, som var fyldt 
med brød og tilbehør, og man kunne få 
lige hvad man havde lyst til. Efter vi havde 
spist vores morgenmad, gik vi tilbage til 
vores hytter. Vi skulle gøre rent i dem, før 
vi forlod vandrehjemmet. Da vi havde 
gjort rent, gik vi op mod banegården og 
tog toget til Frederiksborg slot. 

Selve finalen 	
Vi ankom til slottet og blev mødt af en 
pige, som hed Caroline. Hun læste historie 
på universitetet og arbejdede midlertidigt 
på Frederiksborg Slot. Hun førte os hen til 
noget, der blev kaldt en skolestue. Det var 
et lille rum, hvor der var blevet sat to lange 
bænke ind. Vi sad og lidt og fik varmen. 

Alle smilede og var spændte på, hvad der 
skulle ske. Caroline sagde, at vi skulle 
deles ind i fem fag, som var samfundsfag, 
historie, idræt, matematik og billedkunst. 
Vi fik af vide, at det var en del af finalens 
første runde. Vi blev fordelt på de fem fag, 
og derefter tilbød Caroline at give os en 
lille rundvisning på slottet. Det sagde vi 
selvfølgelig ja til. Hun viste os badeslottet 
samt en have, og så vi gik en tur gennem 
en smuk skov, men den kolde efterårsvind 
bed i vores kinder. Vi frøs, og mange af os 
ville bare gerne ind i skolestuen og få 
varmen. Efter rundvisningen satte vi os ind 
i skolestuen igen og ventede på at komme i 
gang med finalen. Inde i skolestuen sad 
Viborg realskole, og man kunne mærke 
konkurrencen i mellem os. Der var ingen 
af os, som gad at tabe til den anden. 
Caroline kom lidt efter og førte os ind på 
slottet, hvor vi kom ind i en stor sal. 
Viborg var allerede der inde, det samme 
gjaldt klostermarkskolen fra Roskilde. Vi 
fik hver en trøje, og derefter gik den første 
del af finalen i gang.  

Fakta om historiedysten 

• Der var ca. 1300 klasser med i 
Historiedysten, hvoraf ca. 400-
500 var 7.- 9. klasser. 

• Hvert andet år afholdes de 
uofficielle danmarksmesterska-
ber i  Historie. Hver gang skifter 
temaet   

• I år var det Danmark som 
kolonimagt, der var overemnet.  

• Den film vi lavede for at komme 
med i finalen kan i se på skolens 
facebookside.  

• Finalen foregik på Frederiks-
borg Slot i Hillerød 

• Vores klasse var den eneste fra 
Fyn i hele finalen  

• Der blev også afholdt 
Historiedysten på Grønland 
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Den første del af finalen gik ud på, at 
klasserne blev ført enkeltvis rundt på 
slottet, hvor vi skulle konkurrere mod 
hinanden. Vi skulle dyste i fem forskellige 
fag, hvor de to klasser, der fik flest point, 
gik videre til den anden del af finalen, som 
vi ikke vidste, hvad var. Vi gjorde vores 
bedste i opgaverne og mere kunne vi ikke 
gøre. Efter det blev alle tre klasser blev 
ført hen til et stort rum, hvor vi ville få at 
vide, hvilke to klasser, der havde fået flest 
point og var gået videre. De fortalte, at det 
stod meget tæt, og at den klasse der 
klarede sig bedst fik kun tre point mere 
end den klasse, der klarede sig dårligst. Da 
vi fik at vide, at vi var den første klasse, 
der gik videre, brød vi alle sammen ud i 
jubel og krammede hinanden, for vi var et 
trin tættere på at vinde historiedysten. Den 
anden klasse, der gik videre var fra 
Klostermarksskolen i Roskilde, så Viborg 
Realskole var ude af konkurrencen. 	
Vi blev ført ind i et stort rum, og da vi gik 
end i rummet, blev vi mødt af en 
trompetfanfare. Der var to borde med lilla 
duge og en klokke og et dommerpanel med 
fem dommere. Der var også en vært, som 
skulle føre ordet. Vi fik af vide af værten, 
at hver klasse skulle vælge tre personer, 

som skulle repræsentere vores klasse i den 
sidste og afgørende duel. Det blev Anna 
Bekker, Emma Tingager og Kamille 
Termansen vi valgte til at svare på 
spørgsmålene. De satte sig ved det lilla 
bord med klokken, og derefter valgte 
Roskilde deres tre repræsentanter. 	
Det startede med, at vi skulle vælge to fra 
vores klasse, som skulle ned og male et 
våben skold til vores skole, vi valgte Ditte 
Leth og Martin Nielsen. De forlod salen og 
derefter skulle vi vælge tre, som skulle 
tegne i tegn og gæt. Det blev Marie 
Lautrup, Naja Røgild og Oscar Svendsen. 
Vi skulle starte med at tegne og Marie 
Lautrup var den første. Hun tegnede en 
kajak, og det gættede vi.  
Derefter var det Roskildes tur, de gættede 
også, hvad deres tegner tegnede med det 
samme. Nu stod der 1-1, så var det vores 
tur og denne gang gættede vi det ikke, men 
Roskilde gættede deres, og nu stod der 1-2 
til Roskilde. Så blev det Oscar Svendsens 
tur, vi gættede desværre ikke hans, men 
heldigvis gættede Roskilde heller ikke 
deres. Der stod 2-1 til Roskilde, og vi 
skulle videre til anden runde i finalen. 
Anden runde gik ud på, at vi skulle vælge 
to fra vores klasse, som skulle bygge et 

Marie Lautrup tegner en kajak, og vi gætter det med det samme 
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puslespil hurtigere end de andre. Vi valgte 
Mellanie Hybel og Marie Øxenhave.      
De byggede puslespillet meget hurtigt, og 
da de var færdige var modstander ikke 
engang halvt færdige.  

Mellanie og Marie er gode til puslespil  
 
Der blev udlignet til 2-2, og 	
de som havde været nede og lave et 
våbenskjold kom tilbage, og de skulle 
repræsentere deres våbenskjold for 
dommerne. Man fik point for hvordan de 
så ud, og Ditte Leth og Martin Nielsen 
havde valgt at male vores logo fra skolen, 
som er et lindetræ med børn rundt om. Vi 
fik begge tre point og nu stod der 5-5. Det 
var tid til den sidste runde, som handlede 
om paratviden. Vi fik stillet nogle 
spørgsmål, og så skulle vi ringe på 
klokken, hvis vi kunne svare på det. Hvis 
man svarede forkert gik runden videre til 
den anden klasse, og så skulle de se, om de 
kunne svare. Vi svarede på spørgsmålene, 
og så begyndte vi at føre. Der stod nu 8-7 
til os, og nu skulle vi i gang med nogle 
spørgsmål, som dommerne havde 
forberedt til os. Vi svarede rigtig på 
spørgsmålene, men det sidste gik galt. Vi 
svarede forkert, og da vi svarede kom vi til 
at sige det rigtige svar efter. Så gik turen 
videre til Roskilde, men overraskende nok 
svarede de forkert, selvom vi var kommet 
til at sige det rigtige svar bagefter. Så var 
det og igen og denne gang svarede vi 
rigtigt, og der stod 11-9 til os.	
Der blev jublet, vi vidste, at vi havde 
vundet. Vi fik medaljer på og en stor 
pokal. 	
Det var ikke til at fatte, vi var blevet 

Danmarksmestre i historie. Ingen af os 
kunne helt forstå det. Da vi havde, fået 
vores medaljer, pokal og vores præmietur 
til København, tog vi toget og vendte 
tilbage til Fyn.  

Præmien - turen til København 
Der var selvfølgelig også en flot præmie, 
når man vandt en landsdækkende 
konkurrence. 2. og 3. pladsen vandt et 
gavekort til Frederiksborg slot, hvor de 
skulle have en dag med faglig fordybelse i 
slottets historie, men også generel viden 
om historiefaget. Vi vandt en tur til 
København, hvor vi skulle på besøg i 
folketinget med guide på. Senere stod det 
på fantastiske oplevelser, fortællinger og 
frokost i den Nordatlantiske brygge.  

Tirsdag den 22. november var det blevet 
vores tur til at få vores præmie fra 
Historiedysten 2016. Vi tog fynbussen fra 
vores skole klokken 07.00 om morgenen. 
Det var ret tidligt syntes vi alle sammen, 
men det eneste der fyldte i vores hoveder 
var den fede tur vi nu skulle på. Omkring 
klokken 09.30 ankom vi til Københavns 
hovedbanegård. Efter det gik over til 
Christiansborg. Vi var alle sammen rigtig 
spændte, og vi havde masser af 
sommerfugle i maven. 	

Inde i folketinget skulle vi først igennem et 
sikkerhedstjek, hvor alle skulle have deres 
overtøj og tasker af. Det var lidt ligesom, 
det man oplever i lufthavnene. Efter, at vi 
havde været igennem sikkerhedstjekket, 

Her ser vi på den originale grundbog fra 1849 



65

hang vi vores tasker og jakker på nogle 
knager. Vi fik alle sammen et lille 
klistermærke på vores tøj, så man kunne 
se, at det var os, som skulle have 
rundvisning derinde. Derefter mødte vi den 
grønlandske politiker Aaja Chemnitz 
Larsen som var valgt til at være en af de to 
repræsentanter for Grønland. Vi fik en 
fantastisk rundvisning gennem hele 
folketinget. Det var rigtig spændende. Vi 
så blandt andet folketingssalen og nogle af 
de gange, man ser i fjernsynet. Vi så også 
nogle af politikere, blandt andet Pia 
Kjærsgaard. Det var en meget interessant 
oplevelse og en rigtig fed mulighed. 

Da vi var færdige på Christiansborg, skulle 
vi ud til et nyt sted. Vi vidste ikke, hvad vi 
skulle. Det var nemlig en overraskelse. Vi 
fulgte efter Nikolaj Durafour som var 
koordinator af Historiedysten 2016. Vi 
fulgte med ham ud til Kvæsthusbroen. Vi 
fandt derefter ud af, at vi skulle på 
kanalrundfart. Det var en båd helt for os 
selv. Og ikke nok med at det var en "privat 
luksus tur", var der også chokoladekage fra 
guldbageren og sodavand. Det var helt 
fantastisk. 

Vi fik vores egen båd og spiste kage, mens vi 
så København 

Omkring kl. 13.30 var vi færdige med 
kanalrundfarten. Derefter var der en kort 
gåtur til det Nordatlantiske brygge, hvor 
der også var spændende undervisning. 
Først fik vi et lille foredrag af en mand 
kaldet Ortu. Han fortalte os noget om 

forskellen ved at bo i Danmark og ved at 
bo i Grønland. Det var meget interessant at 
lære noget mere om Grønland fra en der 
havde boet der. Efter det flotte foredrag fik 
vi en smule frokost. Og selvfølgelig var 
det nogle grønlandske specialiteter. Vi fik 
nogle sandwichs med dyrekød og 
hellefisk. Det var rigtig lækkert, og lidt 
anderledes end det vi normalt spiser. Da vi 
havde spist og snakket, skulle der være et 
til foredrag. Denne gang var det tidligere 
siriuspatrulje medlem, Morten Hilmer, der 
skulle fortælle om sine grønlandske 
oplevelser. Morten Hilmer var medlem af 
siruspatruljen tilbage i 2005.  

Morten viser udstyret fra Siriuspatruljen 

Han havde en masse spændende ting at 
fortælle og en masse røverhistorier. Vi 
hørte blandt andet historier om en psykisk 
syg isbjørn og en doven slædehund, der 
hed Vodka. Det var nu ret sjovt at høre 
om. Efter en spændende og lærerig dag var 
det tid til at sige farvel til den fantastiske 
oplevelse. Vi sagde farvel til Nikolaj og 
Caroline, som havde hjulpet til med at 
gøre denne fantastiske dag til en succes. 
Nu var det blevet tid til at få fri og shoppe, 
vi var jo i København. Så vi fik fri og fik 
lov at gå rundt på strøget i en time, og 
derefter spiste vi aftensmad på et lille 
pizzasted, hvor vi kunne spise alt det vi 
kunne. Så tog vi toget hjem trætte, men 
glade efter en fantastisk dag, som vi næppe 
vil glemme
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

w
w

w
.d

lb
g.

dk

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

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

Din lokale 
TV-antenne
Elektronik

expert

Per Lundager Hansen � Mobil: 61 77 90 84
Mail: per@multiexpertenfyn.dk � CVR: 37368490

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

Åbningstider butik: 
Alle dage 07.00 - 21.00
Morgenbrød
Café Stoppestedet
Udlejning
Festudlejning
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Nyt i Skårup Kultur og Idrætscenter 2017
Med det nye år kommer der også nye tiltag i SKI.

Vi fortsætter med de succesfulde Mad og Musik arrangementer om fredagen, hvor du 
starter med noget lækkert mad og derefter nyder tonerne af et liveband sammen med 
vennerne. 

Brunch med et varieret udbud af morgenmadsprodukter fortsætter selvfølgelig også, 
men her udvider vi konceptet lidt og tilbyder ÅBEN HAL. 
Åben hal er for alle, hvor hovedformålet er, at få lidt god motion. Det kan være vi sætter 
en badmintonbane op, et bordtennisbord, en floorballbane, en basketbane, softtennis 
eller noget andet spil. Nogle gange spiller voksne og børn sammen og nogle gange 
spiller de hver for sig.

Spis sammen Skårup arrangementerne fortsætter også, men flytter til om onsdagen, 
da der er dans for 2 i cafeen om tirsdagen.

Af andre nye tiltag der er på vej er ”Brætspils aften”, ”LAN Party” og måske ”Formel 1 
race” i hallen for fjernstyrede biler. 
 
Hvis du sidder derude med en rigtig god ide til et arrangement eller aktivitet, 
så ring eller skriv til Bo Isaksen på 30509555. Vi hjælper dig gerne i gang.
 

  
Med venlig hilsen

Bo Isaksen
Centerleder i Skårup Kultur og Idrætscenter
Direktør i HRsund
Mob. 30509555
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SKÅRUP SOGNS BORGERFORENING’S 

STØTTER 

SØGER BANKO HJÆLPERE

 Er du mon ikke lige den banko hjælper som vi står og mangler???

Vi afholder banko i Skårup Hallen hver anden fredag (lige uger)

Mødes kl. 17.30 hvor der stilles borde og stole op

Sælger banko effekter og starter spil kl. 18.45

Er gerne færdig med at rydde af igen kl. 22.30

Som hjælper har du mulighed for at spille, dog er man ca. hver 4 

gang på gulvet, hvor man råber bankotal tilbage til opråber og 

udlevere gevinster.

Dette oplæres man i. Mød op og mærk hvilken hygge stemning og 

atmosfære vi har.For mere info kontakt:Kasser:  

Helle Ulm 62 23 16 05 eller 51 21 08 43

        Næstformand: Gitte Henriksen 20 81 95 87
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www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

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

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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
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 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 



70



71



72



73



74

Da julenisserne kom til Åbyvejen...........
Ja - - nu er du nået til de sidste sider af vores lille lokalblad i året 2016.
Der har været mange gode historier fra lokalsamfundet i det år, som nu rinder ud, men der  
mangler lige en enkelt historie !!!!!!!!!!!
Jeg regner med, at du lige har læst de foregående sider om ”Brudagers Kedeligste Mænd”.
Ellers gør det lige, før du fortsætter her  . . . . 
I 2008 besøgte jeg sammen med Kirsten Søberg ”Brudagers Kedeligste Mænd”, som laver alle  
disse flotte kravlenisser, som hænger overalt i den lille hyggelige by.
Så var det, -  jeg fik den ide´, at der også måtte findes en masse kedelige mænd i Skårup, der ville  
lave nogle sjove kravlenisser til at hænge op rundt omkring på husene i byen.
Men ak-nej !!!! Der findes ingen kedelige mænd i Skårup – ej heller i Vejstrup og Oure for slet  
ikke at nævne Åbyskov, Øster Åby, Holmdrup, Skårupøre og mange andre steder i ”Distriktet”.

Der findes åbenbart kun en eneste kedelig mand her i ” distriktet” , og jeg bor på Åbyvejen 8.
Muligvis behøver du ikke absolut at vær en kedelig mand,  for at lave en julenisse, der kan skabe  
lidt glæde og morskab i lokalområdet.
Er du lidt rap på aftrækkeren, kan du sikkert få et godt billede af julenisserne, når de kravler  
rundt omkring os i denne tid.
Her er de fotograferet ved højlys dag ved et af byens flotteste juletræer.
Det sjoveste er måske nok, hvis du selv tegner/maler en julenisse, der kan pryde dit hus de næste  
mange  år. - Muligvis kan du ikke selv tegne/male en julenisse, men så få lidt hjælp af en ven,  
dine børn eller børnebørn  - ja... måske din søde svigermor eller en rar gammel onkel, der gerne  
vil stå model til dine skilleriere.
I virkeligheden handler det jo om nærværet i de små lokalsamfund.
Derfor var det også hyggeligt dengang at møde ”Brudagers Kedeligste Mænd”. 
Naturligvis må jeg ikke røbe, at de slet ikke var kedelige, - men hyggelige, rare mænd, der  havde  
fundet sammen om en ”anderledes”aktivitet,  som der sikkert er mange, der vil misunde dem.
Når mørket sænker sig i denne hyggelige juletid, er det også tiden, hvor nisserne sniger sig rundt  
og laver alle deres små ”spillopper”.
Det er selvfølgelig julenissen, der kommer små gaver i børnenes julesokker - - og naturligvis er  
det julemanden,  der kommer ned gennem skorstenen med julegaverne på selve juleaften (hvis  
han da ikke er blevet for tyk siden sidste år) !!!  
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Julenisserne her på Åbyvejen 8, vil gerne være med til at sprede lidt glæde og lys i denne mørke,  
hyggelige tid, - men det er jo lidt kedeligt at være de eneste!!!!!

Derfor: Hjælp med at gøre dit hus eller have hyggeligt eller sjovt med en nisse eller noget helt  
andet – Det er meget nemmere end du tror. 
Jeg gik ned til Anja, som er vores grafiske designer i Folk & Fæ. Hun bad om et billede af  
julenisserne på et USB-stik. - Det er da let – men husk lige, at billedet måske skal forstørres op til  
1 x 2 meter ligesom dem på Åbyvejen, så det skal være et billede af høj kvalitet. 
Anja og Rolf er eksperter i at trykke julenisser – ligesom de kan trykke så meget andet.
Her er lige et par kedelige oplysninger: Skal dine julenisser klæbes op på en fast plade, er det  
vigtigt, du bruger den rigtige lim / klæber alt efter, hvilken plade, du skal lime dem op på. Når  
limen er helt tør, kan du save figuren ud med en stiksav. - Det er bedst at lægge figuren op på  
nogle bukke, så du kan save fra undersiden. Derved undgår du, at forsiden bliver ødelagt af  
savklingen. - Når du er færdig med at save, er det også vigtigt at give kanterne og bagsiden et par  
gange lak.
Vi glæder os til at vise dine julenisser på disse sider til næste år.
Hermed sendes de bedste jule- og nytårs-hilsner fra den eneste kedelige mand i hele distriktet  - -  
- - - altså lige bortset fra dem i Brudager.  Henning Philbert.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

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

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

kl.14 -16 spilles det kort m.m. Alle er 
velkommen og der er plads til flere

Start 16/1-2017

Nørkle eftermiddag
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00

i Pensionisternes Hus.

Porcelænsmaling
Hver mandag kl. 14 - 16 i 

Pensionisternes hus Start 7/9 2015

Torsdag den 22. december kl. 18-21
Åbyskov Forsamlingshus: Juletræsfest

8. januar Brunch kl.9.30-11
8.januar Åben Hal kl.10.30-12.30

Onsdag, den 11. januar 2017 kl.14.00 
Sang og musik med den sydfynske Helle Lynge                                                                        

Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10
Onsdag den 18. januar kl. 18.00

Åbyskov Forsamlingshus: Fællesspisning
Fredag den 20. januar kl. 18.30

Mad og Musik The FreezeCool Band
Onsdag, den 25. jan. Kl. 18.00 

Fællesspisning /smørrebrød                                                
Foredrag med Ruth Espersen, Rolfsted, der fortæller fra sin 

tid i køkkenet hos dr. Ingrid og kong Frederik, fra 1965-1967.                                                 
Skårup Pensionistf. Husk Tilmelding
Mandag den 30. januar kl. 18.00
Generalforsamling på Damgården

5. februar Brunch kl.9.30-11
5.februar Åben Hal kl.10.30-12.30
Onsdag, den 22. februar kl.18.00 

Fastelavnsspisning og underholdning af HAVFRUERNE 
fra Svendborg under ledelse af Margit Kølle, 

Skårup Pensionistf. Husk tilmelding
Torsdag d. 23. februar kl. 19: 

Valgmeninghedens Konfirmander Støttekoncert
Lørdag d. 25. febr, onsdag d. 1. og lørdag d. 4. marts 

Åbyskov Forsamlingshus: 
Ændring af datoer for Dilettant 2017

Mandag den 27. februar kl. 18-23.59
Fastelavnsspisning i Skårup Bylaug

5.marts Brunch kl.9.30-11
5.marts Åben Hal kl.10.30-12.30
Onsdag, den 8. marts kl.14.00 
SeniorShoppen/modeopvisning                                    

Skårup Pensionistf. Skårup Stationsvej 10.
17.marts Mad og Musik kl.18.30-22

Onsdag, den 22. marts kl.16.00 
Generalforsamling for alle 3 foreninger.                      

Skårup Pensionistf. Skårup Stationsvej 10. 
25.marts Gymnastikopvisning

27.marts Generalforsamling i SIF kl.19

 Se flere aktiviteter inde i bladet

                                                 ønsker alle en glædelig  
             jul og et godt nytår

       Uden opbakningen fra jer, 

havde vi ikke kunne udvikle vores virksomhed til det den er i dag. 

Tak for opbakningen, vi glæder os til et nyt og spændende år :-)


