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Skribent

Kaj Stillinger
Tlf: 62231585/20921585
post@kajstillinger.dk

Grafisk Designer
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Tlf: 40 88 15 95
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 Kære Folk & Fæ læser!
Dette nummer af bladet er omdelt af vores trofaste  

indsamlergruppe. - De 5 andre numre bliver omdelt af  

Tryksagsomdelingen. Bladet omdeles kun til private  

husstande. Hvis du ikke modtager de 5 andre numre i  

løbet af året, bedes du kontakte Tryksagsomdelingen på  

telefon: 6222 2222 for at høre, hvorfor du ikke modtager  

bladet.

Vi betaler jo mange, mange tusind kroner for at samtlige  

ca. 2000 husstande i Skårup, Vejstrup og Oure modtager  

bladet 5 gange årligt.  - Hvis du ikke var hjemme, da  

indsamleren kom forbi, kan du nu indbetale et beløb på: 

Swipp: 2548 7386

MobilPay: 2548 7386
Det betyder rigtigt meget for vores økonomi, at du støtter  

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

denne ene gang om året tilkendegiver deres påskønnelse  

af det arbejde, vi gør her på bladredaktionen. 

Og så til noget helt andet . . . . .

Folk & Fæ siger tak til Nille Philbert, som ønsker at  

stoppe som wepmaster. Også tak Nille fordi du lavede  

vores nye flotte hjemmeside: folkogfae.dk

Vi har besøgt Nille i hendes hjem i Rantzausminde for at  

høre lidt om hendes nye projekter.

Vibe Eriksen, som er med i redaktionen, overtager Nilles  

job som webmaster.

Har du noget til kalenderen på vores hjemmeside så  

skriv til Vibe: vibeff@post24.dk
Hermed de bedste hilsner fra Folk & Fæ.            

Henning Philbert
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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. 4088 1595     anja@skaarupgrafisk.dk    skårupgrafisk.dk

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgrafisk.dk ö skårupgrafisk.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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Springglade søskende 
Skårup kan byde på en verdenssensation: For første gang er tre søskende blandt de 28 udvalgte 
topgymnaster, som udgør DGIs såkaldte verdenshold. Det drejer sig om Nikolaj, Maja og Benjamin 
Refshauge, Nikolaj er instruktør, og Maja og Benjamin gymnaster. 
 

 
DGI (De danske gymnastik- og idrætsforeninger) er en overordnet organisation, der omfatter 
utallige idrætsforeninger med i alt 1,5 mill medlemmer. Det er en organisation, der har sin rod i 
højskolebevægelsen i slutningen af 1800-tallet, og hvis mål ikke kun er at skabe dygtige atleter, 
men også at udvikle demokratiske idealer, gensidig respekt og menneskeligt fællesskab. Det at 
dyrke gymnastik sammen bliver til en slags dansk livsstil, som ikke kendes i mange andre lande. 
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 Refshaugerne er 
sådan en gymnastik-
familie. Kirsten 
stammer fra 
Silkeborg, og i 1983 
blev hun elev på 
Ollerup 
Gymnastikhøjskole. 
Her mødte hun 
Birger, der kom fra 
Nordenskov i 
Vestjylland.  
Sammen med en 
Ollerup-vennekreds 
kom gymnastikken 
nu til at fylde meget 
i deres tilværelse, 

og de var på en opvisningsturné med 
Ollerups elitehold. De flyttede til Odense, 
hvor Kirsten uddannede sig til 
fysioterapeut, og Birger arbejdede som 
tømrer. I 1992 flyttede de til Skårup. På 
det tidspunkt havde de allerede to børn, 
Nikolaj og Maja, og snart blev de efterfulgt 
af Mette og Benjamin.  
Kirsten og Birger blev straks aktive 
gymnastikfolk i Skårup Idrætsforening, og 
børnene fulgte med fra de var helt små. 
Dengang foregik træningen på seminariet, 
nu bruger man friskolens hal.  Birger 
startede som instruktør et herrehold, der 
stadig fungerer, men nu uden Birger. I 
2003 blev familien hårdt ramt, da Birger 
døde.  
Nikolaj blev student i 2009 og var derefter 
som forældrene elev på Ollerup 
gymnastikhøjskole. I de følgende 3 år var 
han gymnastik- og matematiklærer på 

forskellige efterskoler og har nu netop afsluttet en uddannelse på Odense universitet med en 
bachelorgrad i Idræt. Maja har i år arbejdet som efterskolelærer, hvor hun har undervist i  
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matematik, idræt og gymnastik. Hun blev allerede sidste år bachelor i Idræt og Sundhed. Benjamin 
blev student i sommer. Alle tre søskende er uddannet som gymnastikinstruktører og har virket 
som sådanne. Og så er der også den fjerde, nemlig Mette, som i øjeblikket er i USA, hvor hun 
følger et tre måneders 
kursus på et avanceret 
danseinstitut. 
Men nu er det 
verdensholdet, det 
gælder. Siden 1994 har 
DGI ca. hvert andet år 
samlet et verdenshold, 
der turnerer verden 
rundt med et 
gymnastik-show. I 
februar blev de 28 
deltagere udvalgt efter 
en flere dage lang 
optagelsesprøve, der 
ikke blot skulle 
demonstrere 
deltagernes fysiske og 
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gymnastiske evner, men også deres sociale og medmenneskelige kompetencer. Siden har holdet 
været samlet i flere week-ender og nu i sommer næsten konstant for at træne og indøve det store 

show, der nu skal 
vises verden rundt. 
Man varmer op med 
en turné til 11 byer i 
Danmark i september 
måned, og derefter 
starter en 6 måneders 
rejse jorden rundt 
med ophold i bl.a. 
Tanzania, Indonesien, 
Australien, USA og 
Cuba. 
Under besøgene 
rundt omkring i 
verden lægger man 
vægt på, at det ikke 
bare drejer sig om at 
vise et show, men 

også at lave såkaldte workshops, hvor man mødes med den lokale befolkning på skoler eller andre 
steder og inspirerer dem til at finde glæde i gymnastik eller andre sportslige aktiviteter. 
 Man har valgt et swahili-ord, imani, 
som navn for turnéens show. Imani 
betyder tro, og det udlægger man 
som tro på sig selv, tro på hinanden 
og tro på fællesskab. Selv om 
gymnasterne er topatleter, er de ikke 
professionelle, de skal selv betale 
35.000 kr for at deltage. 
Nikolaj , Maja og Benjamin er i 
topform og spændte på at møde 
deres livs oplevelse. Når oplevelsen 
har sat sig, venter for hver af dem 
overvejelser om, hvad livet nu kan 
byde på.  
 
 
Tekst: Olaf   Foto: Henning og familien 
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Redigeret, samlet og foto af Jørgen Larsen, kasserer i 
Åbyskov Forsamlingshus. 

 

 

Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus! 
Torsdag den 25. august kl. 19.00 - Foredragsaften 

med Ole Sørensen, bedre kendt som ”Rebellen fra Langeland”. 
”Jeg har lyst til at få folk til at hjælpe sig selv” 

 

 

 
Mange har sikkert set de 3 TV udsendelser: 
”Rebellen fra Langeland” og på den måde stiftet 
bekendtskab med Ole.  Vi fik indtryk af en person 
med en fantastisk rumme-lighed med plads til alle. 
Finder praktiske løsninger på problemer – 
løsninger der ikke altid passer ind i det stive 
offentlige system. Ole er praktikkens mand, som 
har udtrykt det på denne måde: Jeg valgte 
praktikken frem for bogen. 
 
Pris for denne aften, inkl. kaffe og kagebuffet:  75 
kr. for medlemmer af huset, husk medlemskortet 
og 85 kr. for ikke-medlemmer. 

 

Tilmelding senest den 22. august 2016, gerne på mail havblik@sydfynsmail.dk eller tlf. 4224 7143. 
▄ 

Fredag den 9. september kl. 18.00: Sommermiddag med efterfølgende musikalsk underholdning. 

 

”Første Forsøg” er et Svendborg-band med forsanger 
og sangskriver Rasmus Vincent i front. Bandet 
udsendte i starten af 2015 deres første single, “Du er 
Tilstrækkelig”, som røg direkte ind på en 3. plads på 
Dansktoppen og har netop udsendt deres single 
nummer to: “Johanne Schmidt-Nielsen”, som med det 
samme blev anbefalet i P3s KarriereKanonen. 
 

”Første Forsøg” har med kendings-melodien “Søde Mennesker” været fast inventar på Love In - 
Festivalen på Skarø siden 2012 og har bl.a. også spillet på Torvet, Kammerateriet, Stafet for Livet, U-
Teater og Hansted Live. Desuden skal bandet også varme op for navne som Tue West og Rasmus 
Nøhr til Danmark Dejligst i Svendborg. 
Sangene er på dansk og har øre for den gode melodi og et blik for det, der foregår i hverdagen.  
Bandet kalder selv genren for folkepop, men er inspireret af reggae, blues, swing og meget andet. 
 
I Åbyskov Forsamlingshus kommer ”Første Forsøg” i bundløst format uden bas og trommer og 
spiller og synger egne sange i et lidt anderledes setup med to guitarer og to stemmer. 
 
Prisen for mad og koncert kun 90 kr. – tilmelding senest mandag den 5. september til Gitte på tlf. 
3035 1557 eller 6223 1557 – gittel-jensen@hotmail.com. 

▄ 
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Lørdag den 1. oktober kl. 18.00: Oktoberfest – fællesspisning og musik. Bemærk at 
datoen er ændret. 

 

Støttegruppen har 2 gange arrangeret oktoberfest, men da flere har 
efterspurgt en gentagelse – arrangerer støttegruppen igen en rigtig 
oktoberfest med det, der hører sig til ved en sådan lejlighed.  
Denne gang har vi levende musik, der leveres af Preben V. Glue 
fra Ringe. Preben har en lang karriere som professionel musiker.  
Preben har bl.a. være kapelmester på DFDS både, været rundt i 
det meste af Europa og har derfor også erfaring med den festlige 
tyske musik, så alt lover godt for at kunne byde hinanden op til 
dans. 

Prisen for denne aften for mad og musik er 200 kr.  
Tilmelding senest den 26. september til Gitte på tlf. tlf. 3035 1557 eller 6223 1557 – gittel-
jensen@hotmail.com. 

▄ 
 
Mandag den 7. november kl. 19: Andebanko. Dørene åbnes kl. 18.00. 
 
Lørdag den 19. november kl. 18.00: Julefrokost. 
 
Mandag den 5. december kl. 19.00:  Bankospil med mange gevinster. Dørene åbnes kl. 18.00. 

▄ 
 

Gennemførte arrangementer: 
 

Smørrebrødsaften den 6. juni 2016: 
Enkelte har stillet det spm.: Hvorfor holder I en smørrebrødsaften og vinsmagning så tæt på hinanden. 
Begrundelsen var den enkle, at der samme dag havde været et frokostarrangement, det betød at der 
kunne købes ind til gode priser, hvilket støttegruppen fandt på at udnytte til et ekstra arrangement. 
 
Da arrangementet blev arrangeret med kort varsel, er det tilfredsstillende, at det var muligt at samle 30 
deltagere.  Det blev en meget hyggelig aften, hvor der blev serveret meget pænt smørrebrød ad 
libitum, hvor både udvalg, udseende og kvalitet fik rosende ord med på vejen. 
 

 
De 4 ”jomfruer” der havde sørget for smørrebrødet: Ellen, Gitte, Anne og Christiane.  Der skal lyde en 
tak til dem for deres arbejde med at få smurt ”madderne”. 

▄ 



11

Vinsmagning den 10. juni 2016: 
 

 

Erik Prangsgaard havde til denne aften udvalg 8 
forskellige vine fra Frankrig, New Zeeland, Chile, 
Spanien, Californien og Italien.  Til at ledsage vinene, 
var der anrettet forskellige gode sager. 
 
På sin sædvanlige gode og jordnære måde fortalte Erik 
om de forskellige vine, herunder navnlig hvilken mad 
de var særligt gode til.  Da der ikke var mange og 
lange udredninger om den enkelte vin, var det ren 
afslapning at være med, hvor der var tid til at snakke 
med hinanden og drøfte de enkelte vine inden 
udfyldelse af smageskemaet, der var at betragte som en 
huskeseddel – hvem kan holde 8 vine adskilt fra 
hinanden? 
 
Vinen blev leveret fra SuperBrugsen i Skårup og der 
var meget gode tilbud imellem, Tak til Paw for dette.  
 

Der skal også lyde en tak til Bjarne fra BF Oks, der også havde sørget for nogle gode tilbud.  Tilbud 
fra gode leverandører er direkte årsag til, at vi kan holde lave priser til bl.a. denne vinsmagning.  Tænk 
kun 160 kr. for både vin og spisning. 
 

 
Erik Prangsgaard. 

 

. 
Vinsmagningen må igen betegnes som en succes, idet der deltog 85, vi kunne 
været blevet 90, men nogle måtte sende afbud i sidste øjeblik.   
 
Vi arrangerer igen vinsmagning senest i foråret 2017. 
 

 

De 8 vine i den rækkefølge de blev præsenteret 

▄ 
 
 
Få indflydelse på arrangementer i 2017: 
Bestyrelsen og støttegruppen har en ambition om, at lave et program for hele 2017 og stiler imod, at 
dette kan være færdig til trykning sammen med det hæfte, der udsendes i forbindelse med årets 
dilettantprogram.  Bestyrelsen og støttegruppen er meget interesseret i at få input ude fra, således at 
det også er de direkte brugere af huset, der får indflydelse på, hvilke sammenkomster, foredrag og 
andet der kan foregå i huset.  Forslag kan sendes løbende, men skal de indgå i overvejelserne om 
2017, skal de være fremme senest den 15. november. Forslag kan sendes til Jørgen Larsen på 
havblik@sydfynsmail.dk. 
 

▄ 
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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

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

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

Velkommen i 
Fynske Bank i Skårup

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

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

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

www.fynskebank.dk
Skårup Stationsvej 16, 5881 Skårup

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10 

Onsdag, den 10.aug. kl.18- Grillaften  og husk tilmelding senest den 4.aug. Pris kr. 100,- 

Onsdag, den 7.sep. Efterårstur med Hjuldamper til Årø- afgang fra Pensionisthuset kl.8.30 Pris kr. 500,-.  

Vi kører mod til jyske og gør et lille ophold på Skamlingsbanken , hvorefter vi fortsætter turen ned gennem 
Hjelsminde- en utrolig smuk tur til Haderslev. 

Vi skal sejle med den smukke hjuldamper ” Helene” gennem den 12 km lange smalle bugtede Haderslev Fjord. 
Usædvanlig oplevelse. Vi nyder en dejlig middag i løbet af den 1½ time lange sejltur, og ved ankomsten til Årø bliver 
der ca. ½ time til at ta` den dejlige ø nærmere i øjesyn, inden turen fortsætter til Årøsund, hvor bussen holder og 
venter. Ture fortsætter til Starup Kirke, en rigtig treskibet basilika med mange smukke kalkmalerier. Her serveres kaffe 
og kage fra bussen, inden vi fortsætter mod fyn. Hjemkomst ca. kl.18.  

Onsdag, den 21. sep.- Ta`med på besøg hos Hjælpemiddeldepotet i Svendborg. Kom med ud at se,  hvor mange 
muligheder man kan få hjælp til, hvis behovet pludselig opstår. Der serveres kaffe og kage.  På grund af kørsel er der 
tilmelding senest den 15. sep. fra Pensionisthuset kl.13.40. Pris kr. 40,- 

Onsdag, den 5. okt,. Høstfest  kl.17.00                                                                                                                               
Høsttaler: Valgmenighedspræst Anders Carlsson, Vejstrup                                                                                                 
Menu: Suppe og peberrodskød samt kaffe.  Tilmelding senest den 25.sep. Pris kr. 110,- 

Onsdag, den 2. november kl.14.00- Foredrag med TV-vært og tidligere Skårup dreng Mikkel Fønsskov.                       
Kaffe og kage Pris Kr. 50,- 

Onsdag, den 16. november kl.14.00- Foredrag med tidligere forstander på Vejstrup Efterskole Esben Jensen.       
Emne: 41 år på efterskole. Kaffe og Kage Pris kr. 40,- 

Onsdag, den 30. november kl.14.00- Juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Sang og Musik med korleder Jutta 
Jensen, Svendborg, der vil sørge for den rette julestemning. Pris kr. 40,- 

Hvor intet andet er anført finder arrangementerne sted i Pensionisternes hus i Skårup, Skårup Stationsvej 10, 5881 
Skårup. Tilmeldinger til arrangementer på tlf. 22392099/ 62252427 
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Spillegilde i  
Pensionisthuset 

Skårup Stationsvej 10 
Lørdag d. 24. september 2016 kl. 14.00 

- dørene åbnes kl. 13.00 
 

Lørdag d. 24. september 2016 afholdes et spillegilde hvor 
overskuddet går til Pensionisthuset i Skårup—der vil både 
være sponsorgevinster og kontante pengepræmier. 
Arrangementet afholdes af Borgerforeningen og 
Pensionisthusets Støtter i samarbejde. 
Cafeen er åben—så der er mulighed for at købe øl og vand, 
kaffe og lagkage samt pølser og brød. 

Pris 8,- kr pr. plade. 
 

Hilsen Pensionisthusets Støtter 
 
 
 
 
 

Pensionist Husets Støtter 
Stationsvej 10—Skårup 
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Rødegaard, Skårup Kirkebakke 3, 

5881 Skårup Fyn 

 

 

 
 

Velkommen til ny- og fuldmåne- 
foredrag og meditation onsdage i efteråret 2016 

 
I løbet af et år strømmer energi og kraft til Jorden fra de tolv velkendte og ret forskellige stjernetegn, og både dyr og 
mennesker vil uvægerligt påvirkes heraf – om vi så ved det eller ej. 
Ved nymånetid er både månen og vi mennesker som et tomt kar. Tidspunktet er gunstigt for at lade sig fylde og 
inspirere af de nye energier, der strømmer over jorden, lade fortiden ligge og se fremad, sætte nye mål.  
Et par uger senere når vi til fuldmånen, hvor indstrømningen fra universet er på sit højeste til at føre planerne ud i 
livet. Ved næste stjernetegns nymåne kan vi igen fokusere på den energi, der strømmer til os. Det aktuelle tegn viser 
os, hvordan vi kan forvandle modgang og besvær til medgang og glæde.  
Således kan vi ved at være opmærksomme nyde godt af universets cykliske energier og hele året igennem bevidst 
lade disse forfine vores egen kraft til at udføre det, vi nu hver især måtte være i færd med.  
 
En meditationsaften indledes med et forholdsvis kort foredrag om det aktuelle stjernetegns energi og den 
udfordring, tegnet bringer os. Derefter en guidet meditation, hvor alle kan være med. 

 
Følgende onsdage afholdes nymåne- eller fuldmåneforedrag  

og -meditation kl. 19.30 – ca. 21.30 i Kinesis Center: 
 
 

 Løvens tegn (FM)    Nymåne den 2. august (kl. 22.46)  
onsdag den 10. august    Fuldmåne den 18. august (kl. 11.29) 

 
 Jomfruens tegn (FM)    Nymåne den 1. september (kl. 11.04) 

onsdag den 14. september   Fuldmåne den 16. september (kl. 21.07) 
 

 Vægtens tegn (NM)    Nymåne den 1. oktober (kl. 02.13) 
onsdag den 5. oktober    Fuldmåne den 16. oktober (kl. 06.25) 

 
 Skorpionens tegn (FM)    Nymåne den 30.oktober (kl. 18.39) 

onsdag den 9. november   Fuldmåne den 14. november (kl. 14.53) 
 

 Skyttens tegn (FM)    Nymåne den 29. november (kl. 13.19) 
onsdag den 7. december    Fuldmåne den 14. december (kl. 01.06) 

    
Alle er velkomne. 

Der kræves absolut ingen forudsætninger.  
 

Af hensyn til det praktiske arrangement  
bedes man dog tilmelde sig senest kl. 17 dagen før på telefon 21947922.  

Entré: 50,- kr. 
 

Kontakt Helle Bøving for mere info eller læs selv på hjemmesiden www.kinesis.dk  
 

Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving, Kinesis Center 'Rødegaard', Skårup Kirkebakke 3, 5881 Skårup Fyn 
www.kinesis.dk   -    telefon 2194 7922   -   mail@kinesis.dk  
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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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 En rigtig god historie. 
I 1993 blev der i Gudme Kommune dannet en Røde Kors lokalforening. Årsagen var et 
behov for hjælp i anledning af oprettelsen af flygtningelejren i Gudme. Flygtningene fra 
Bosnien manglede i høj grad tøj, og det var derfor naturligt at samle tøj ind. Det blev 
sorteret i en lade i Gudme, og der pakkede man kasser med tøj, som blev solgt i 
flygtningelejren. Snart opstod derfor tanken om en genbrugsbutik i lejede lokaler. 
 
Det viste sig meget svært at skaffe egnede lejelokaler. Dansk Røde Kors ønskede ikke at 
købe fast ejendom, og det var umuligt at finde lokaler til leje. Tøjet hobede sig op, og 
tonsvis af tøj måtte sendes videre til katastrofehjælp og opkøbere.  
 
I 1996 var der så meget ild i ildsjælene, at noget måtte gøres. Det blev en absolut 
nødløsning. Røde Kors havde en container stående i Kolding. Den blev ikke mere brugt og 
blev fragtet til Oure, hvor den blev opstillet for enden af Østervangen.  
 

 
 
 
 
Den var grøn, men det var et mindre problem, for ivrige frivillige fik den hurtigt malet hvid 
og indrettet til forretning for genbrugstøj. Andre praktiske problemer var større og ikke så 
nemme at løse: De sanitære installationer bestod i buskadset bag butikken og en tilladelse 
til at benytte et toilet på Oure-Skolerne. Håndvasken var en spand vand, som blev hentet, 
når butikken åbnede og hældt ud ved lukketid. Det værste viste sig dog at være manglen 
på opvarmning, så da vanter, sokker og sweatre ikke længere var nok til at holde de 
frivillige nogenlunde varme, måtte man lukke butikken i de koldeste vintermåneder. Men 
det havde vist sig, at der i lokalområdet var interesse for at købe genbrugstøj. 
 
Så efter den optimistiske åbning d. 2. juni 1996 stod det i foråret 1997 klart, at en anden 
løsning måtte findes. Ejendommen på Landevejen 124 i Oure, hvor der tidligere havde 
været bagerbutik og bageri, havde længe stået tom. Røde Kors havde forsøgt at leje den, 
men den kunne kun overtages ved køb. Løsningen blev, at lokalforeningen tog et lån efter 
tilladelse fra Røde Kors og købte, og vi er en af meget få lokalforeninger inden for Røde 
Kors, der er husejere. 
 
Nu blev der for alvor brug for alle mand til hårdt fysisk arbejde med at rengøre, indrette og 
male det tidligere bageri og butikken. ”Alle mand” var dog stort set kvinder, som fik ganske 
gratis fysisk træning gennem et par måneder. 
 
Lørdag d. 2. august 1997 var der indvielse af lokalerne, og man kunne udvide 
åbningstiden til den nuværende kl. 11-17 mandag til fredag samt 10-13 lørdag, og der var 
ikke mere risiko for at man måtte lukke om vinteren på grund af kulde. 
 
Alligevel var der meget, som kunne blive bedre. F.eks. var loftet, hvor vi nu har en nydelig 
herreafdeling, kun tilgængeligt ad en ret ubekvem ”hønsestige”, og flere frivillige bad sig 
fritagne for at skulle benytte den. ”Hønsestigen” er for længst væk, og loftet er velisoleret. 
Vi har i årenes løb lavet en masse forbedringer, ikke mindst med hensyn til 
energibesparelser. Lejligheden, som hørte til bageriet, udlejede vi i nogle år, men i de 
sidste år har vi overtaget den til lager, og vi er i det hele taget forkælede med plads 
således, at både sortering og salg kan foregå på en måde som er tilfredsstillende for både 
frivillige og kunder. 
 
Den sidste gennemgribende forbedring fandt sted i ”Nørklehuset”. Her mødes 
nørkledamerne en gang om ugen og fremstiller utrolig meget smukt børnestrik, som bliver 
sendt ud som nødhjælp f.eks. til Ukraine, Hviderusland, Afghanistan og forskellige 
afrikanske lande. Men huset og ikke mindst loftet var meget dårligt isoleret. Det er der nu 
rådet bod på ved hjælp af en masse frivilligt arbejde, og det skal retfærdigvis siges, at der 
denne gang var adskillige mænd i arbejde. 
 
Vi er nu hen ad 40 frivillige, som alle giver et antal timer til butikkens drift. Det starter med 
Ole, som tømmer de 7 containere og leverer tøjet i sorteringen. Det fortsætter med 
damerne, som sorterer, prismærker og hænger på lager. Så er der butikspersonalet, som 
skifter ud i butikkens tøj og sælger så meget som muligt, og Ruth, som pynter vinduet. 
Vikarkorpset er helt uundværligt, når det kniber. Men det vigtigste er, at alle er glade for at 
komme her, og har det godt med hinanden. For vi kommer her frivilligt, fordi vi synes, at 
arbejdet er meningsfuldt, men uden en venlig og munter stemning går det ikke. 
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været bagerbutik og bageri, havde længe stået tom. Røde Kors havde forsøgt at leje den, 
men den kunne kun overtages ved køb. Løsningen blev, at lokalforeningen tog et lån efter 
tilladelse fra Røde Kors og købte, og vi er en af meget få lokalforeninger inden for Røde 
Kors, der er husejere. 
 
Nu blev der for alvor brug for alle mand til hårdt fysisk arbejde med at rengøre, indrette og 
male det tidligere bageri og butikken. ”Alle mand” var dog stort set kvinder, som fik ganske 
gratis fysisk træning gennem et par måneder. 
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åbningstiden til den nuværende kl. 11-17 mandag til fredag samt 10-13 lørdag, og der var 
ikke mere risiko for at man måtte lukke om vinteren på grund af kulde. 
 
Alligevel var der meget, som kunne blive bedre. F.eks. var loftet, hvor vi nu har en nydelig 
herreafdeling, kun tilgængeligt ad en ret ubekvem ”hønsestige”, og flere frivillige bad sig 
fritagne for at skulle benytte den. ”Hønsestigen” er for længst væk, og loftet er velisoleret. 
Vi har i årenes løb lavet en masse forbedringer, ikke mindst med hensyn til 
energibesparelser. Lejligheden, som hørte til bageriet, udlejede vi i nogle år, men i de 
sidste år har vi overtaget den til lager, og vi er i det hele taget forkælede med plads 
således, at både sortering og salg kan foregå på en måde som er tilfredsstillende for både 
frivillige og kunder. 
 
Den sidste gennemgribende forbedring fandt sted i ”Nørklehuset”. Her mødes 
nørkledamerne en gang om ugen og fremstiller utrolig meget smukt børnestrik, som bliver 
sendt ud som nødhjælp f.eks. til Ukraine, Hviderusland, Afghanistan og forskellige 
afrikanske lande. Men huset og ikke mindst loftet var meget dårligt isoleret. Det er der nu 
rådet bod på ved hjælp af en masse frivilligt arbejde, og det skal retfærdigvis siges, at der 
denne gang var adskillige mænd i arbejde. 
 
Vi er nu hen ad 40 frivillige, som alle giver et antal timer til butikkens drift. Det starter med 
Ole, som tømmer de 7 containere og leverer tøjet i sorteringen. Det fortsætter med 
damerne, som sorterer, prismærker og hænger på lager. Så er der butikspersonalet, som 
skifter ud i butikkens tøj og sælger så meget som muligt, og Ruth, som pynter vinduet. 
Vikarkorpset er helt uundværligt, når det kniber. Men det vigtigste er, at alle er glade for at 
komme her, og har det godt med hinanden. For vi kommer her frivilligt, fordi vi synes, at 
arbejdet er meningsfuldt, men uden en venlig og munter stemning går det ikke. 
 

 
I starten var mange mænd tilbageholdende med at komme i vores butik, men det har  
forandret sig. (foto: Henning Philbert) 
 
Vi har en meget bred vifte af kunder: Børnefamilier, som finder gode tilbud både sommer 
og vinter. Unge, ikke mindst fra Oure-skolerne, som skal finde smart eller måske sært tøj 
til en temafest. Kendere, som kommer tit og har blik for særlig gode ting. Turister, som 
fortæller, at de kigger ind hvert år, fordi de kan lide butikken. Samt masser af kunder, som 
kan se, at genbrugstøj er en god og billig genvej til fornyelse af garderoben. For dem alle 
gælder det, at det er vigtigt, at de kan lide at være her og føler sig rigtig godt behandlede. 
Vi elsker, når butikken bliver rost, og det bliver den heldigvis tit. 
 
Det tøj, vi får, er gratis for os, og de penge, vi derved tjener, går til mange gode formål: En 
del sendes til hovedafdelingen af Røde Kors til brug til nødhjælp ved krige og katastrofer. 
Lokalt er vi med i et bistandsprojekt i Togo. Vi betaler hvert år for, at børn fra vores 
lokalområde med behov for oplevelser kommer på sommerlejr med Ungdommens Røde 
Kors. Vi giver julehjælp til et antal trængende familier. Vore nørklere fremstiller strikvarer til 
småbørn i områder af verden med stort behov, og vi deltager i Røde Kors’ 
landsindsamling. Alt sammen takket være de mennesker, som giver os tøj, de ikke mere 
bruger og ikke mindst de kunder, som køber hos os. 
 
I juni måned holdt vi 20 års fødselsdag. Det var en festlig dag, og Henning Philbert kom 
forbi og tog billeder. Samtidig gav han os chancen for at fortælle vores historie i ”Folk og 
Fæ”. Det er vi glade for, for vi synes selv, at det er en rigtig god historie. 
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del sendes til hovedafdelingen af Røde Kors til brug til nødhjælp ved krige og katastrofer. 
Lokalt er vi med i et bistandsprojekt i Togo. Vi betaler hvert år for, at børn fra vores 
lokalområde med behov for oplevelser kommer på sommerlejr med Ungdommens Røde 
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landsindsamling. Alt sammen takket være de mennesker, som giver os tøj, de ikke mere 
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Frivillige og gæster nyder lagkagen ved butikkens 20-års fødselsdag. (foto: Henning Philbert) 
 
Tekst Gerda Pedersen 
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Nyt	  fra	  Skårup	  Musikforsyning	  
Skårup	  Musikforsyning	  har	  de	  sidste	  2	  år	  arrangeret	  9	  Mad	  og	  Musikarrangementer	  i	  Skårup.	  	  
Mad	  &	  Musik	  er	  et	  tilbud	  til	  alle	  om	  at	  deltage	  i	  et	  lokalt	  	  fællesskab,	  hvor	  man	  4	  gange	  om	  året	  
spiser	  sammen,	  og	  efterfølgende	  deltager	  i	  den	  annoncerede	  koncert.	  	  	  	  	  	  
Vi	  i	  Skårup	  Musikforsyning	  har	  ingen	  intentioner	  om	  at	  skulle	  konkurrere	  med	  det	  store	  
udbud	  af	  musikarrangementer,	  der	  er	  i	  Svendborg.	  Vores	  formål	  er	  at	  skabe	  et	  lokalt	  alternativ,	  
hvor	  man	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  Mad	  og	  Musikarrangementer	  sammen	  med	  lokale	  fra	  
Skårup,	  Svendborg	  og	  omegn.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Vi	  synes	  selv,	  at	  vi	  på	  trods	  af	  vores	  begrænsede	  økonomi	  tilbyder	  forskelligartede	  
musikoplevelser	  til	  lokalsamfundet.	  

Vi	  oplever,	  at	  vi	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  2	  år	  har	  fået	  en	  fast	  gruppe	  af	  lokale	  borgere,	  der	  enten	  hver	  
gang	  eller	  jævnligt	  deltager	  i	  vores	  arrangementer.	  Det	  er	  vi	  meget	  glade	  for,	  da	  de	  er	  
forudsætningen	  for,	  at	  Mad	  og	  Musikarrangementerne	  har	  en	  berettigelse	  i	  Skårup	  Kulturhus.	  
Men	  vi	  kan	  sagtens	  være	  flere!	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Det	  er	  absolut	  sjovest,	  når	  vi	  er	  rigtig	  mange,	  som	  f.eks.	  når	  bandet	  ”Banda	  Nuevo”	  har	  været	  
på	  pogrammet.	  Her	  har	  vi	  været	  omk.	  100	  mennesker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Så	  tak	  til	  alle	  jer	  der	  kommer	  til	  vores	  arrangementer	  og	  velkommen	  til	  alle	  jer,	  der	  vil	  komme	  
i	  fremtiden.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Så	  hermed	  en	  opfordring	  til	  Folk	  &	  Fæ’s	  læsere,	  om	  at	  bruge	  vores	  Mad	  og	  
Musikarrangementer,	  og	  på	  den	  måde	  være	  med	  til	  at	  der	  bliver	  mulighed	  for	  at	  invitere	  
endnu	  større	  musiknavne	  til	  Skårup.	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Husk	  at	  man	  er	  velkommen	  til	  f.eks.	  at	  holde	  sin	  fødselsdag	  eller	  andre	  private	  eller	  
erhvervsmæssige	  sammenkomster	  til	  disse	  arrangementer.	  Bordbestilling	  53846384.	  

Vi	  vil	  gerne	  takke	  Svendborg	  Musikråd,	  for	  de	  tilskud	  vi	  har	  fået	  til	  nogle	  af	  vores	  Mad	  &	  
Musikarrangementer,	  samt	  Cafegruppen	  for	  det	  gode	  samarbejde.	  

Banda	  Nuevo	  fra	  koncerten	  i	  januar	  2016	  

Musikprogrammet	  Mad	  og	  Musik	  i	  2016-‐17	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  er	  nu	  klar	  med	  dette	  års	  musikprogram	  til	  Mad	  og	  Musikarrangementerne.	  Vi	  synes	  selv,	  at	  
dette	  års	  program	  er	  super	  godt	  og	  varieret,	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  opleve	  det	  i	  Kulturcafeen	  
sammen	  med	  jer.	  Sæt	  allerede	  nu	  kryds	  i	  kalenderen!!	  
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16.09.2016:	  	  	  Musik	  med	  de	  lokale	  –	  2	  bands	  1	  arrangement	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (se	  foromtalen	  herefter)	  
	  	  
11.11.2016:	  	  	  Dale	  Smith	  og	  Søren	  Rud:	  En	  Blues	  aften	  med	  den	  legendariske	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bluessanger	  Dale	  Smith	  fra	  København.	  	  Det	  bliver	  en	  aften	  med	  autentisk	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  blues	  og	  fortællinger	  om	  bluesens	  historier.	  Efter	  pausen	  vil	  der	  støde	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lokale	  musikkere	  til	  i	  bandet!	  
	  
20.01.2017:	  	  	  Freeschoolband:	  en	  aften	  med	  funky	  og	  rytmisk	  musik	  af	  et	  yderst	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  velspillet	  9	  mands	  band,	  hvor	  alle	  de	  meget	  kompetente	  musikere	  enten	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  har	  eller	  har	  haft	  børn	  på	  Ollerup	  Friskole.	  Her	  er	  der	  ingen	  garanti	  for	  at	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  man	  kan	  sidde	  stille,	  så	  der	  må	  danses!	  
	  
17.03.2017:	  	  	  Freno	  &	  Udsen	  &	  MusicTrail	  som	  lukker	  aftenen.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Freno	  &	  Udsen	  (tidligere	  medlemmer	  af	  det	  	  tidligere	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Svendborgband	  ”Fætrene	  Flemming”)	  spillervelkendte	  ørehængende	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kopimusik	  .	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Det	  lokale	  Music	  Trail,	  som	  tidligere	  har	  spillet	  til	  et	  Mad	  og	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Musikarrangement	  spiller	  et	  sæt	  med	  deres	  musik.	  	  
	  
	  

Fuld	  Tilstedeværelse	  spiller	  d.	  16.09.	  2016	  
til	  Mad	  og	  Musik	  i	  Kulturcafeen	  
	  

	  
 

• ”Fuld	  Tilstedeværelse”	  er	  en	  trio	  
fra	  Skårup	  

• ”Fuld	  Tilstedeværelse”	  er	  
inderlighed,	  flerstemmighed	  og	  
alsidighed.	  

• ”Fuld	  Tilstede	  værelse”	  er	  sang,	  
guitarer,	  harmonika,	  keyboard,	  
mandolin	  og	  ukulele.	  

• ”Fuld	  Tilstedeværelse”	  	  er	  numre	  
af	  Allan	  Olsen,	  Bo	  Kaspers,	  James	  
Taylor,	  Ulige	  Numre,	  Paul	  Simon,	  
Tina	  Dickow	  m.m.	  	  +	  en	  enkelt	  
Østergaard.	  

• ”Fuld	  Tilstedeværelse”	  er	  at	  lytte,	  
at	  glædes,	  at	  mindes,	  måske	  at	  
danse	  -‐	  stille	  og	  at	  være	  fuldt	  
tilstede	  på	  den	  gode	  måde,	  og	  
sandsynligvis	  et	  lille	  smil	  eller	  to.	  

• ”Fuld	  Tilstedeværelse”	  er	  Gitte	  
Riber:	  sang,	  keyboard,	  harmonika	  
og	  rytmefræs,	  Gunnar	  Rosendahl:	  
sang,	  guitar	  og	  mandolin,	  og	  
Helge	  Østergaard:	  sang,	  ukulele,	  
guitar	  og	  bas,	  hvis	  det	  går	  højt.	  
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Den Triste Trio spiller også d. 16.09. 2016 til Mad 
og Musik i Kulturcafeen: 
	  
Kan	  country	  styre	  min	  grundstemning?	  Kan	  country	  bruges	  som	  terapiform?	  Kan	  man	  
nogensinde	  sinde	  blive	  ulykkelig	  igen	  i	  et	  lykkeligt	  parforhold,	  og	  påvirker	  det	  
fremtiden	  for	  en	  countrymusiker?	  	  
	  
Gitte	  Riber,	  Lene	  Reese	  og	  Lisbeth	  Refbjerg	  stiller	  store	  spørgsmål	  med	  udgangspunkt	  i	  
onlinepsykologien	  og	  dykker	  ned	  i	  det	  analysearbejde,	  der	  hører	  med,	  når	  man	  giver	  sig	  i	  kast	  
med	  at	  synge	  countrysange.	  Hør	  om	  kvinder	  der	  ikke	  vil	  giftes,	  kvinder	  der	  ikke	  magter	  mænd	  
med	  guitarer,	  kvinder	  som	  sætter	  pris	  på	  blomster	  i	  søde	  vaser,	  kvinder	  som	  er	  vrede	  og	  
kvinder	  som	  er	  glade.	  	  
RRR	  byder	  op	  til	  et	  både	  dybt	  deprimerende,	  men	  måske	  også	  underholdende	  show	  med	  en	  
række	  sange	  som	  er	  håndplukket	  fra	  den	  amerikanske	  sing/songwriter-‐	  og	  countrytradition.	  	  
	  
Gitte	  Riber,	  akustisk	  guitar,	  vokal	  og	  små	  rytmer	  
Lene	  Reese,	  trommer,	  vokal	  og	  mange	  rytmer	  
Lisbeth	  Refbjerg,	  elektrisk	  guitar,	  vokal	  og	  ingen	  rytme	  	  	  

	  
Gæstekokke:	  Troels	  og	  Carlos	  er	  gæstekokke	  til	  dette	  arrangement,	  og	  tak	  for	  det!	  	  	  

Pris	  for	  Mad	  og	  Musik	  =	  175	  kr.	  og	  100	  kr.	  hvis	  du	  dukker	  op	  efter	  maden!!	  	  	  

Billetter	  kan	  købes	  i	  SuperBrugsen	  fra	  den	  26.08.	  	  

Følg	  Skårup	  Musikforsyning	  og	  vores	  arrangementer	  på	  Facebook	  -‐-‐-‐	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Søg	  på	  Skårup	  Musikforsyning	  og	  giv	  det	  et	  ”like”,	  så	  vil	  du	  altid	  være	  orienteret	  om	  vores	  
arrangementer).	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Eller	  se	  os	  på	  skærmen	  i	  SuperBrugsen	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

På	  vegne	  af	  Skårup	  Musikforsyning	  –	  Torben	  Hansen	  
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Kirkegårdsvandring
Tirsdag den 23.august vil der være en lille stemningsfuld 
rundvisning på Skårup kirkegård.
Vi samles kl. 18.30 ved Kirkeladen og begynder vandringen 
ledt an af Erik Egeskov m.fl. Efter turen går vi i Kirkeladen til 
et foredrag om nogle af de personligheder, der er tilknyttet 
stedet. Hvis man har noget at tilføje om en person, der ligger 
på kirkegården, er ordet frit. Arrangementet 
gennemføres også i bygevejr, men vi satser på, at det bliver 
en ganske dejlig sommeraften! Der serveres kaffe og kage. 

Der er ingen tilmelding, man dukker bare op.
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Fællesskab
Folkekirken er konstant til debat. Det er åbenbart 
fortsat et hot emne at sætte spørgsmålstegn ved
kirkens eksistensberettigelse, og jo mere problema-
tisk og til tider fjollet, den fremstår i medierne, jo
bedre en historie er det. Præster, der offentligt 
hænger hinandens teologi ud, menighedsråd, der 
forvalter kirkens økonomi på varieret beskub, den 
rummelige ansættelsespolitik osv.
I forlængelse af kritikken ulmer spørgsmålet, om vi 
overhovedet skal bevare kirken. Passer institutionen 
endnu til vores tid eller er det bare et yndigt fortids-
levn, der koster for mange penge?

Ikke siden de glade 60’ere og 70’ere har vi ifølge 
sociologiske studier været så spirituelt søgende
som i denne tid, men mange søger uden for det 
”kendte” – uden for folkekirken. Vi inspireres af
øvrige religioner og kulturer og blander og mikser det 
sammen med vores individuelle teorier, fornemmelser 
og håb. Derved kan vi skabe vores helt egen private, 
unikke tro, måske fordi ingen skal komme og fortælle 
det egenrådige, moderne og globaliserede menneske, 
hvad han eller hun skal tro på og hvorfor.
Det kan jeg fint anerkende. Den ene tro kan i 
princippet være lige så god og sand som den næste, 
men når troen bliver individuel, kommer den af 
gode grunde ikke til udtryk i det fællesskab, der er
så afgørende vigtigt. Det er de forpligtende fæl-
lesskaber, der bærer os. Det er dem, der højner 
os, støtter os og forhindrer, at vi synker hen i den 
ensomhed og kynisme, der synes at true vores 
samfund mere og mere. Fejringen af en gudstjeneste 
er udtryk for et af disse forpligtende fællesskaber, hvor 
det ikke kun handler om mig, mit og mine. Vi skaber 
gudstjenesten sammen - vi synger, beder og spiser 
sammen. Menigheden er ikke et publikum eller for-
brugere. Kirken har ikke noget til salg. Det handler 
ikke om at få noget med hjem, men derimod om at 
komme med alt det, der fylder i vores sind og sætte 
vores egen historie ind i en større sammenhæng - 
vores menneskelige -og guddommelige fællesskab.

I udviklingens navn bliver det allerede ”kendte” nemt 
affejet som en utidssvarende stilstand, men jeg kan 
spekulere på, om vi overhovedet kender det ”kendte”. 
Ved den gængse moderne dansker, hvad det er, hun 
kritiserer og vælger fra, når hun vælger vores folke-
kirke fra? Ved han, hvilken lovprisning af frihed, fælles-
skab, alvor og kærlighed, der er på spil, hver gang han 
træder ind i en kirke en søndag morgen?

I generationer har vi kunnet fastholde det udgangs-
punkt, at vi mennesker er dybt forpligtede på hinan-
den og på fællesskabet - og det ikke mindst på bag-
grund af vores kristne arv. Jo mere du har, jo mere 
skylder du andre; for alt, hvad du har, når alt kommer 
til alt, er ikke dit, men en del af den fælles verden, som 
vi har fået til opgave at værne om. Kristendommen 
er mere end en moralsk forpligtelse. Den minder os 
om alt det, der betyder allermest. Og fordringen om 
at tænke ud over sig selv er knyttet til den erfaring, 
at jo mere et menneske har at give, jo rigere kan et 
liv blive, fordi vi grundlæggende lever af at give. Guds 
rige defineres ikke som et konkret sted, men dér, hvor 
det generøse liv folder sig ud mellem mennesker lige 
nu og her. 

Hvis ikke vi er opmærksomme på de forpligtende 
fællesskaber, risikerer vores samfund at udvikle 
sig til det stik modsatte af de værdier, det i sin tid 
blev bygget på. Engang kunne vi være stolte af et 
samfund, hvor vi med den største selvfølgelighed 
gav halvdelen af vores indtjening til enken og den 
faderløse. Hvor den syge fik behandling, om så det 
kunne betale sig eller ej. Børn blev ikke stressede 
af at gå i skole og unge kunne tage en uddannelse, 
også selv om den ikke var konkurrencedygtig, fordi 
almen dannelse endnu var i højsæde.
I dag er det nærmest blevet vigtigere at tjene penge 
end at tjene hinanden, og det må vi, ikke for Guds 
skyld, men for menneskets skyld, tale og kæmpe imod.

                                      Ida F. 

Menighedsrådsvalg 2016

I anledning af det forestående valg til menigheds-
rådet i november afholder Skårup Kirke opstillings-
møde tirsdag den 13. september 2016 kl 19.00 
i Kirkeladen. Alle borgere i Skårup Sogn, som er 
medlem af folkekirken, har stemmeret og kan selv 
opstille og lade sig vælge til menighedsrådet.
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Men hvorfor overhovedet overveje at stille op?
Lad mig nævne nogle bevæggrunde, som jeg selv er 
inspireret af, både nu og da jeg gik ind i arbejdet for 
8 år siden:
Som medlem af menighedsrådet kan du....
• være med til at præge kirkens profil i lokalsam-
fundet.
• få indflydelse på hvad ressourcerne - både øko-
nomiske og aktivitetsmæssige - bruges til.
• påvirke hvad der sker i Skårup Kirke til gavn for så-
vel børn og unge som ældre og alle os midt imellem
• indgå i et spændende samarbejde med andre 
engagerede mennesker fra lokalsamfundet samt 
et veloplagt og dygtigt personale og sammen 
med dem få folkekirken og netop vores kirke her 
i Skårup til at være levende, aktiv, spændende og 
inspirerende for alle i sognet.
• tage din del af et fælles ansvar for at bevare og 
værne om vores allesammens kirke, så den bliver 
stående til alle tider og for alle mennesker og netop 
bare er der, når livet ind imellem er for hårdt og 
krævende og vi fx har brug for et refugium, hvor 
fællesskab uden fordringer er til stede.
• mødes med resten af rådet en gang om måneden 
og tage hånd om både dagligdagsting og fremtids-
orienterede dispositioner.
Kom til mødet den 13. september og hør mere - 
også selvom du ikke selv vil stille op.
Der er både kaffe og kage....

Mvh Helle Bøving

Vores nye organist i Skårup Kirke 
1. august 2016 påbegyndte Rasmus Grønborg sin 
stilling som organist ved Skårup kirke, efter Ingrid 
Madsen stoppede 1. maj efter 31 gode år ved orglet. 
Vi glæder os over at have Rasmus med ombord 
og høre hans store talent komme til udtryk ved 

gudstjenesterne 
og de forskellige 
arrangementer.

Her fortæller han 
lidt om sig selv:
Jeg hedder Rasmus 
Grønborg, er 43 
år og har boet i 
Skårup siden 
2006, hvor jeg og 
min familie flyt-
tede hertil efter 
10 år i København. 

Jeg bor i det gamle mejeri på Rosenkildevej
sammen med min kone, Thilde og mine dejlige tre 
drenge Bertram, 15 år, Sigurd 11 år og Karl på 1 år. 
Jeg stammer fra Esbjerg, hvor jeg er vokset op i en 
familie fuld af kunst og musik. Min far er billedkunst-
ner og spiller også forskellige instrumenter og mine 
to søskende er begge uddannede musikere. Jeg har 
spillet klaver, siden jeg var helt lille og det var helt 
oplagt for mig at søge ind på konservatoriet, da der 
skulle vælges uddannelse. Jeg blev uddannet rytmisk 
klaverlærer på Vestjysk musikkonservatorium i 1996 
og har siden haft musikken som min levevej. Jeg har 
både som musiker og som lærer altid sat pris på at 
arbejde med mange forskellige genrer og elsker at 
spille både klassisk og rytmisk musik. I weekenden er 
jeg tit af sted med et af mine orkestre og optræder 
på spillesteder eller til private arrangementer rundt
i landet. Derudover spiller jeg klaver til Stenstrup 
kirkes gospelkor samt vokalgruppen ”Exdjazz”. For 
tiden arbejder jeg også sammen med en sanger 
med kirkekoncerter/foredrag med titlen ”Sjungende 
hjerte”. Det handler om kirkemusikkens historie fra 
tidlig gregoriansk sang til moderne rytmiske salmer 
og gospelmusik.

Klaver er mit hovedinstrument, men for nogle år si-
den tog jeg udfordringen op med kirkeorglet og blev 
ansat i Hesselager kirke, hvor jeg spillede i 2 år. Jeg 
havde også tidligere lavet rigtig meget musik i kirker 
bl.a. som akkompagnatør for kor og solister, men dog 
altid på klaver. Siden min ansættelse i Hesselager har 
jeg været vikar i forskellige kirker. Bl.a. her i Skårup, 
hvilket jeg har været rigtig glad for. Jeg har mødt 
nogle utrolig søde og engagerede mennesker, som 
jeg nu glæder mig til at samarbejde med. Der er fort-
sat mange udfordringer for mig ved at spille orgel og 
ved arbejdet som organist i det hele taget. Jeg håber 
derfor at kunne påbegynde en egentlig uddannelse 
som kirkemusiker og korleder i 2017.
Jeg har stadig en del elever på Svendborg musik-
skole og jeg håber at kunne lave arrangementer 
med musikskoleelever i kirken. Vi har nogle dygtige 
musikskoleelever her i Skårup, så dem regner jeg 
med at kunne inddrage på forskellig vis. 
Når jeg ikke arbejder med musik bruger jeg gerne 
min tid med familien eller spiller bordtennis, som 
er blevet lidt af en lidenskab. Jeg spiller i Skårup 
bordtennisklub og deltager istævner og turneringer 
så meget jeg kan få tid til. Jeg glæder mig til at møde 
jer alle sammen og jeg ved, at der er mange her i 
Skårup, som er glade for at synge, og da jeg elsker 
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at akkompagnere på klaveret, skal vi også nok få 
nogle hyggelige sangaftener sammen. 

Syngsammen 
Netop med Rasmus Grønborg ved klaveret starter 
sangaftenerne op igen den første tirsdag i måneden 
fra september. Der bliver sunget nye som kendte 
sange i Kirkeladen fra kl. 19.00 – 20.00 tirsdag den 
6. september, 4. oktober og 1. november. Den 6. 
december afslutter vi med en strålende julekoncert 
med koret, Septimus.Alle kan bare dumpe ind og 
synge på disse sangaftener – man bliver glad af det!  

Høstfest med klezmerkoncert!
Søndag den 18. september fejrer vi høstguds-
tjeneste i kirken kl. 10.00. Festligheden fortsætter 
derefter i Kirkeladen med middag og vin og ikke 
mindst dén gribende klezmermusik, som organist 
Jakob Hedegaard og klarinettist Jens Schou vil 
præsentere for os.
På sin hjemmeside beskriver Jens Schou klezmermu-
sikken sådan her:
Klezmer er den musik, der fulgt jøderne på deres lange, 
lange vandring gennem mange lande, gennem mange 
århundreder. Med udgangspunkt i jødisk mystik, bevæ-
ger den sig over i det verdslige, bliver til festmusik og får 
sit præg af de kulturer og traditioner, den i perioder har 
været en del af. Det orientalske og det østeuropæiske er 
de to store påvirkninger, men derudover også den
amerikanske og caribiske underholdningsmusik.    
Musikkens styrke er dens mange stilistiske elementer. 
Man mærker dens lange historie, og man kan forundres 
over dens sære modernitet.

Det her må I ikke gå glip af. Prisen for festen er 100,-
pr. mand og tilmelding kan ske til Inger Jensen på tlf.: 
6223 2444 eller på mail: ingertage@privat.dk senest 
onsdag den 14. september.

Fyraftensforedrag 
Skårup kirkes historie

I anledning af 10-året for kirkens restaurering vil Erik 
Egeskov tirsdag den 25. oktober kl. 17.00 sætte 
os ind i Skårup Kirkes historie.  Hvorfor ser den ud, 
som den gør? Hvordan så den ud oprindeligt og hvor 
kommer de enkelte dele i kirkens rum fra. Der er ble-
vet lavet et grundigt forarbejde og historisk studium, for 
at vi kan lære vores kirkebygning så godt at kende 
som muligt. Gå ikke glip af de spændende beretninger 
denne efterårsaften. Der vil undervejs blive serve-
ret en sandwich og en øl/vand og prisen er 50,-.
Tilmeldingsfristen er fredag den 21. oktober til 
Inger Jensen på mail: ingertage@privat.dk eller 
på tlf.: 62 23 24 44. Vel mødt!
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Sognepræst
Ida Fonsbøl Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær

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

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

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 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
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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.

Allehelgen

Søndag den 6. november kl. 16.00 holder vi en 
mindegudstjeneste for de mennesker, vi har mistet.
Vi tænder lys og nævner navnene på dem, der døde 
siden sidste Allehelgen. Lysene i skumringen og 
den fine musikledsagelse er med til at gøre denne 
gudstjeneste særlig smuk og højtidelig, og alle er 
velkomne til at tage del i den.

Fyraftensforedrag med Jørgen Clausen
Tirsdag den 8. november kl. 17.00 i Kirkeladen.
Mag. art. i idéhistorie, forstander for Testrup Højskole 
og medlem af etisk råd, Jørgen Carlsen, har i årenes 
løb rejst landet tyndt som foredragsholder. Han 
bliver beskrevet som en oratorisk begavelse med 

viden og overblik i et omfang, så han favner emner 
og sager, reflekterer, konkluderer og skaber debat. 
Nu har han opfundet et nyt ord: forundringsparat-
hed, og han vil i sit foredrag præsentere en række 
eksempler på denne forundringsparathed med 
baggrund i filosofi, litteratur og højskolens univers. 
En god højskolesang for eksempel stimulerer vores 
fornemmelse for livets underforståede under. 
Den skaber forundringsparathed. Som altid til der 
undervejs blive serveret en sandwich og en øl/vand 
og det hele kan opleves for 50,- Tilmelding foretages 
hos Inger Jensen på mail: ingertage@privat.dk eller 
på tlf.: 62 23 24 44 senest fredag den 4. november.
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Gudstjenester i Skårup kirke fra august til november 2016

AUGUST
Søndag d. 28. august 14. s.e. trin. kl.  9.00 Annie LøvigThomassen

SEPTEMBER
Søndag d.  4. september 15. s.e. trin. kl.  9.00 Annie LøvigThomassen

Tirsdag d.  6. september Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 11. september 16. s.e. trin. Introgudstjeneste 
for kommende konfirmander kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 13. september Indstilling til det nye menighedsråd kl. 19.00 Menighedsrådet

Søndag d. 18. september 17. s.e. trin. Høstgudstjeneste 
m/middag og koncert kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 25. september 18. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

OKTOBER
Søndag d.  2. oktober 19 s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d.  4. oktober SyngSammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.  9. oktober 20 s.e. trin.  Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 16. oktober 21 s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 23. oktober 22 s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 25. oktober Fyraftensforedrag kl. 17.00 Erik Egeskov

Søndag d. 30. oktober 23 s.e. trin. kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller

NOVEMBER
Tirsdag d.  1. november Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.  6. november Allehelgensgudstjeneste kl. 16.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d.  8. november Fyraftensforedrag kl. 17.00 Jørgen Carlsen

Søndag d. 13. november 25 s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 20. november Sidste s. i kirkeåret kl.  9.00 N.N.
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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

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

Danske MalerMestre
svendborg Malerlaug

Skårup
Malerforretning

Skårup
Tømrer/Snedker

Tlf. 2774 2794

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

• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig
• Certificeret til at male med
brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

• Facade isolering
• Udskiftning af vinduer og døre
• Om/tilbygning • Tagarbejde
• Alle former for reparationer

30 års kvalitetsarbejde

Østergade 19 5881 Skårup

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

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
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Grøn service –  Kristian Kølln, ny sponsor for Folk og Fæ. 
Hvis du har overtaget et hus med en tilgroet have, eller hvis din have blot trænger til 
en kraftig, men kærlig hånd, hvis du skal have klippet hæk eller slået græs, beskåret 
træer eller buske og kørt affaldet bort eller udført andre opgaver i din have, så er 
det Kristian Kølln, du skal have fat i. Han tilbyder at løse mange praktiske opgaver, 
hvad enten det er enkeltopgaver, når du f.eks. skal på ferie, eller det er 
længerevarende aftaler om havepleje. Kristian er ikke havearkitekt eller 
anlægsgartner, men kan formidle kontakt til sådanne. 

 
Før                                                                          efter 

Kristian har altid beskæftiget sig 
med arbejde i og med naturen. 
Efter studentereksamen var 
han på landbrugsskole, og 
derefter havde han arbejde på  
ejendomme  i Danmark og i 
England. I en årrække var han 
ansat på en forsøgsgård på Als, 
hvor man lavede 
planteavlsforsøg og 
eksperimenterede med nye 
sorter. Kristian har også 
deltaget i en række projekter 
med vildtpleje og 

naturgenopretning og giver derfor også gerne gode råd til, hvordan dyre-og 
fuglelivet i haven og på naturarealer kan udvikles. 
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Kristian bor på Brillegård på Skårupørevej, hvor han passer en stor have og 
naturgrund. Brillegård er en velholdt, firlænget bindingsværksejendom, som stort 
set i dag fremtræder, som den gjorde, da den blev opført for over 200 år siden, 
nærmere betegnet i 1802. Før den tid havde alle gårdene ligget i Skårup by, men 
under de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet blev jorden, der tidligere 
var blevet dyrket i 
fællesskab, 
udskiftet og 
samlet på et 
enkelt sted. Derfor 
blev mange gårde 
meget praktisk 
ligesom Brillegård, 
der i dag er fredet, 
flyttet ud på den 
nye parcel. 
Kristian færdes således til dagligt i smukke omgivelser med et let historisk vingesus. 
Du kan se mere på Facebook-siden: AgroNatur – Grøn service 
 
 
Tekst: Olaf       Foto: Henning og Kristian 
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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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D A M G Å R D S K L U B B E N 
 
Lørdag den 25. juni 2016 afholdt Damgårdsklubben sammen med Borgerforeningen spillegilde i 
Skårup hallen.  
 
 

       
 
 
Inden spillegildet kunne gå i gang, skulle alle de fine sponsorgaver gøres klar i hallen.  
Vi siger TUSIND TAK til de 74 sponsorer, der var så venlige at give gaver, gavekort eller  
penge, så spillegildet kunne gennemføres. Overskuddet, der går til driften af bussen ”Oscar II”, blev 
på netto 8.000,- kr.   
 
 

       
 
 
Der var livlig aktivitet ved bordene, hvor der blev solgt mange forskellige slags spilleplader. 
Bestyrelsen sender en varm tak til alle de frivillige hjælpere, der kom og ydede en god indsats. 
Uden deres hjælp var der ikke noget spillegilde.  
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 .      
 
 
Så er spillegildet i gang. Jørgen Erik Kristensen gjorde en god indsats som opråber. 
Når der var BANKO, og Karin Kristensen skulle repetere de rigtige tal og være med til at dele 
gaverne ud, var der et frisk verbalt ping-pong spil mellem ægtefællerne, som gav et muntert indslag 
til spillegildet. 
 
HUSK: Damgårdsklubbens loppemarked i Skårup hallen søndag den 14. august 
2016. 
Vi åbner dørene kl. 10:00 og slutter kl. 13:00. 
 
Igen i år har vi mange gode effekter på vores årlige loppemarked til fordel for bussen "Oskar II". 
Er der nogen, der stadig har effekter, de gerne vil forære til loppemarkedet, kan Elsa Gam Hansen 
kontaktes på tlf. 62 23 15 26 / mobil 20 76 95 15 eller Anni Ellehauge på tlf. 29 88 90 14 for 
afhentning af effekter til loppemarkedet.  
På forhånd tak for alle bidrag. 
 
Og husk at skrive i kalenderen, at der afholdes julemarked på Damgården 
lørdag den 26. november 2016 kl. 14:00 – 17:00.  
 
Bestyrelsen af Damgårdsklubben glæder sig til at se alle sognets beboere til en dejlig eftermiddag.  
 
 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 
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 Den årlige tur for beboerne på Damgården den 15. juni til den 17. juni 2016.  
 
Skrevet af Lisbeth Carlsen og redigeret af Margit Løve Kølle. 
Fotos: Lisbeth Carlsen, Gitte Jørgensen og Tina Knudsen. 
 
Der var i alt 6 beboere i alderen 77-96 år samt 3 ansatte fra aftenvagten. 
  
Turen gik til Hotel Vissenbjerg Storkro med 2 overnatninger og forplejning. 
Vi havde lånt ”Oskar II”, og uden brug af denne bus havde det ikke været muligt at gennemføre 
turen.  
 

     
  

  
 
Turen, og de seværdigheder vi besøgte, var valgt ud fra beboernes ønsker. 
De ønskede blandt andet en sejltur på Odense Å samt at se Rosengårdscenteret, hvor vi fik set på 
butikker og spiste frokost. 
 
Vi var på vores tur på besøg i Den Private Have i Kværndrup. Der var idyl. Solen skinnede den dag, 
og vi nød kaffen og den medbragte kage på terrassen ved det stråtækte hus. Vi sad imellem præmie 
høns, der nød det frie liv. Der var kælehøns og ællinger, man kunne holde – hvis man turde. Duer 
sad på det stråtækte tag, katten slangede sig rundt om vore ben, og vi nød udsigten over markerne, 
hvor vi kunne ane rådyr i det fjerne. Dette var en sanselig oplevelse for alle 6 beboere. De kneb en 
tåre på grund af gamle minder, der kom frem fra en svunden tid. Det var ren Morten Korch idyl. 
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Vi havde mange dejlige oplevelser på vores tur, og på trods af beboernes alder var der tid til hygge 
om aftenen, hvor vi nød en kop kaffe og en Baileys til vores kortspil. 
To dage med masser af sanselige oplevelser, så da vi vendte hjem igen efter vores ophold i 
Vissenbjerg, var øjnene fyldt med glæde, og alle havde et smil på læben, men trætheden den kunne 
ikke fornægtes. 
Vi er tre ansatte fra Damgården, der for 2. år i træk, har ønsket at gøre en forskel for vores beboere. 
Det glæder vores hjerter, at vi kan give lidt af vores fritid til glædestårer og latter hos vore beboere. 
Det er meget mere værd end penge. 
 

              Lisbeth Carlsen, Gitte Jørgensen og Tina Knudsen. 
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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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En lille opdatering vedr. Skårup Seminarium ...... 
af Helle Bøving 

I de sidste måneder har flere folk fra Skårup og omegn med 
interesse spurgt til arbejdet med Skårup Seminarium - fordi der jo 
som bekendt ikke er synlige byggeaktiviteter på stedet lige nu.  I 
sagens natur har undertegnede ikke nogen direkte forbindelse til 
arbejdet med at forvandle de tomme bygninger til et spændende 
boligkompleks, men har i dag kontaktet Finn Thomsen, som jo er 
investor, idémager og står for projektet.  
Finn Thomsen fortæller, at 'forvandlingsprocessen' fortsat er fint i gang og kører planmæssigt. 
Det er givet, at et så stort ombygningsprojekt tager tid og kræver grundig planlægning, inden man 
begynder et egentligt byggearbejde: Der er mange tilladelser, der skal indhentes, mange penge, der skal 
være på plads, og et stadigt mere detaljeret planlægnings- og tegningsarbejde, som skal være afsluttet 
først.  
Finn Thomsen fortæller dog, at der allerede nu er 30 personer skrevet op til en af de skønne lejligheder i 
det kommende 'Seminariehaven', og interessen er stigende. Dejligt at høre!!! 
Arbejdet - på stedet - forventes at gå i gang i 2017.  
I mellemtiden kan vi glæde os over, at mange børn er begyndt at færdes i seminariehaven og 
foran hovedbygningen for at fange Pokémons med deres mobiltelefoner. Der skulle være et 
særligt sted på pladsen foran den smukke frise på hovedbygningen... god jagt til Jer..... 
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Lørdag d. 30. juli kl. 9.00, mødte 80 glade og 

forventningsfulde medlemmer af Skårup 

Borgerforening op til en længe ventet 

begivenhed.  

 

Turen gik til det fantastiske Cirkus 
Summarum i Århus, hvor børn og voksne 

skulle møde flere velkendte ansigter fra 

Ramasjang, såsom Hr. Skæg, Motor Mille, 

Bamse og Rosa fra Rouladegade.  

Cirkus Summarum er en årligt tilbage-

vendende begivenhed, hvor overskuddet går 

til Muskelsvindfonden. 

 

På parkeringspladsen ved Super Brugsen 

blev vi afhentet af Hjallelse Minibusser. 
Morten, som sidder i Skårup Borgerforenings 

bestyrelse, var chauffør i den ene. Den anden 

blev kørt af Jess, ejer af Hjallelse Minibusser, 

som var sprunget til i 11. time, så også denne 

bus kunne komme på farten. Vi siger tusind 

tak til Jess for fleksibiliteten og for at redde 

dagen for de mange spændte børn. 

 

Undervejs derop holdt vi en enkelt pause, 

hvor de deltagende blev trakteret med vand 

og juice, sponsoreret af Vognmand Arne 
Bondo Pedersen og Søn ApS, en uventet 

gestus, som der blev sat stor pris på. 

På hjemturen havde Skårup Borgerforening 
sørget for drikkevarer til de som havde lyst. 
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Vel ankommet til cirkuspladsen kunne man 

inden forestillingen nyde sin medbragte mad, 

købe souvenirs og nyde de mange sjove 

aktiviteter på pladsen.  

 

 

Der var hoppeborge, gynger, senge man  

kunne hoppe i, masser af muligheder for 

udklædning, tegneområde og mange andre 

sjove ting. Det var det rene slaraffenland for 

børn, og de nød det!
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Intet kunne dog måle sig med den fantastiske 

Cirkusforestilling, som vi kom til at opleve og 

det, at man sad hele 80 medlemmer samlet, 

var en særlig oplevelse. Der blev grinet, der 

blev klappet, der blev sunget med, og der 

blev udvekslet smil blandt forældrene på 

tværs, når børnene kom med glade udbrud 

og begejstrede hvin.  

 

Børnene var medlevende, begejstrede og 

optaget af den fantastiske underholdning, 

som foregik på scenen, og jeg tror, at de 

fleste voksne fik et lille sug i maven, da 

Bamse, som de selv er vokset op med, kom 

ind i manegen første gang. 

 

Ligeledes vakte Onkel Reje stor begejstring 

blandt de kvindelige medlemmer og lur mig 

om der ikke kommer lidt leopardmønstret 

under juletræet til den bedre halvdel 

derhjemme, når den tid kommer…. 

 

 

Det var en helt igennem dejlig dag og både 

børn og voksne var blevet mange gode og 

glade minder rigere, da vi igen, ved 20 tiden, 

var hjemme i Skårup. 

Vi, i Skårup Borgerforening, tør godt kalde 

turen for en succes, og det bliver ikke sidste 

gang vi laver en medlemstur. 

 

Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har forslag 

til andre ture fremadrettet - også ture som 

ikke kun er målrettet børnefamilier. 

Skriv til os på mail: 

skårupborgerforening@hotmail.com 

eller på vores facebookside: Skårup 

Borgerforening, hvor I også kan følge med i 

vores kommende arrangementer, hvis I 

husker at ”synes godt om” siden. 

 

Tak for en dejlig tur og den enorme 

opbakning! 

 
Tekst: Ninna Ømand-Christensen 

Billeder: Venligst udlånt af deltager på medlemsturen 
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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

 
 
 

 
 
 

  

 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 til haver og natur: 

 

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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



44

Tekst: Vibe. Fotos: Henning  

Den allersidste dag inden sommerferien holdt Øster Åby friskoles 3. 4. og 5. klasses - billedkunsthold fernisering i Kul-
turcenteret. En lille gruppe elever, forældre og Skårupborgere hyggede sig en times tid over et glas saft, mens de beun-
drede de flotte masker.  
Elevernes masker har således været udstillet hele sommerferien og kan stadig ses indtil slutningen af august.  
Maskerne er lavet i forskellige materialer; 3. Klasse har lavet afrikanske masker af pap med dekorationer. Disse masker 
hænger på 1. sal.  
4. og 5. klasse har lavet masker i det skumagtige materiale; mossgummi, som er skåret ud i forskellige former og limet 
sammen. Maskerne er efterfølgende malet med tavlelak samt guld-og bronze maling. Disse masker hænger i foyeren. 
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Alle masker hænger beskyttet højt oppe på væggen, hvilket kun er med til at 
fremhæve maskernes særprægede udtryk op imod den store hvide flade. 
Når man tænker på de relativt få timer, som er tildelt billedkunstfaget samt 
lærernes stadig mere pressede arbejdstid,  er det glædeligt, at billedkunstlæ-
rer, Majbrit har brugt tid og energi på at få den fine udstilling etableret.   
 
Endnu en gang har Kunstgruppen således kunne præsentere kunst i børne-
højde - og vi kan kun opfordre andre institutioner, skoler, klubber o. lign i 
Skårup, Oure og Vejstrup til at kontakte undertegnede (Vibe: 41609211), hvis 
I har billedkunst-, håndværk & design-ting eller andre kreationer, som I gerne 
vil udstille. Kunstgruppen hjælper gerne med opstilling, fernisering osv. 

Fernisering: Søndag d. 4. september 2016 kl. 10.30 
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Super rejse 
til Grønland
Endelig kom dagen hvor rejsen til Grønland skulle 
starte. Kl 04.00 torsdag morgen stod 39 børn og 7 
voksne parat på banegården i Nyborg, glade og par-
ate til eventyr. Forældrene som havde kørt børnene 
til Nyborg stod kort efter vinkende tilbage, så var vi 
på vej. Nogle forældre havde bagt kage/pizzasne-
gle til togturen, så der var maks hygge. Vi kom til 
Kastrup Lufthavn kl 06.30 og gjorde klar til check 
in, Vi havde vores helt egen check in skranke, hvor 
der stod Skårup Skole. Der var tid til at udforske 
lufthavnen lidt, inden flyet skulle lette kl 09.15. Alle 
var spændte, der var enkelte som ikke havde prøvet 
at flyve før, så der var lidt sommerfugle.

Flyveturen gik rigtig godt, ingen var bange og vi un-
dgik lufthuller og turbulens. Da flyet skulle lande var 
der enkelte, som følte det trykkede lidt rigeligt i ørene. 
Flyveturen varede ca 4 timer 40 minutter og alle 
havde hygget sig. Vi skulle nu have vores bagage og 
derefter ud til en ventende bus, som skulle køre os til 
vandrehjemmet. Desværre manglede der en af vores 
kufferter, den blev eftersøgt og det viste sig at den 
stadig stod i Kastrup, så vi fik den først næste dag. 
Vejret var lækkert høj og sol 20 grader, vi blev hentet 
af en stor gul amerikansk skolebus som fragtede os 
til vandrehjemmet. Vi skulle bo i nogle røde barakker 
under vores ophold, stedet var udgangspunkt for alle 

de udflugter vi skulle på. Der blev serveret morgen-
mad kl 7.30, vi smurte selv madpakker til dagen 
og om aftenen kl 18, kom der varm mad til os alle, 
leveret fra en lokal restaurant.

Efter vi blev installeret på vandrehjemmet var det tid til 
at udforske det område vi boede i. Vi delte os i 2 grup-
per, en gr gik i fjeldet og en gr udforskede byen. Alle 
nød det gode vejr, men fik også stiftet bekendtskab 
med de lokale myg, som der var mange af. Vi fik købt 
noget godt lokalt myggespray, men der var elever som 
myggene var særligt glade for, det måtte vi ta med.

Da det på denne årstid er lyst døgnet bliver dagene 
dejligt lange og man kan nå en masse, det er dog 
lidt specielt når man skal sove, og vågner man midt 
på natten er det også lidt specielt. Er man træt nok, 
kan man dog hurtigt vænne sig til forholdene.

Den anden dag i Grønland stod på tur til Sugar Loaf, 
et højt fjeld 353 m over havet, med en fantastisk 
udsigt både til Indlandsisen og mod Kangerlussuaq. 
Vi vandrede i små gr op af fjeldet små pauser un-
dervejs hvor man kunne betragte de store vider. På 
toppen nød vi den storslåede udsigt sammen med 
vores hjemmesmurte madpakker. Turen ned gik 
bagom fjeldet og ned mod et flodleje, hvor smelt-
evand fra indlandsisen løber mod Kangerlussuaq. 
Flodlejet ligner næsten en strandbred ved vest-
kysten meget specielt. Vi vandrede langs bredden til 
et vandfald med brusende smeltevand, børnene tog 
sko og sokker af og kunne mærke det kolde vand. 
Vi går tilbage til foden af Sugar Loaf, hvor en bus 
henter os hjem til vandrehjemmet. Nogle bliver sat 
af ved indkøbscentret, så de kunne købe lidt lækkert 
til at hygge med om aftenen.
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Den tredje dag går turen til Granatfjeldet, vi bliver kørt 
i bus de første 10 km, for så at blive sat af, så vi kan 
begive os på en 16 km lang vandretur i meget kuper-
et terræn. Undervejs møder vi rensdyr, snehare og 
masser af flot natur. Der ligger også flere skeletter af 
dyr som af den ene eller anden grund har måtte give 
op. Ved Granatfjeldet bliver de medbragte hamre fun-
det frem og kampen for at banke små ædelsten ud af 
fjeldet begynder. Det lykkes flere at få små ædelsten 
ud af fjeldet og de blev puttet i rygsækken og taget 
med hjem. En lang gåtur fra Granatfjeldet langs søen 
Lake Ferguson starter, nok den tur med allerflest myg 
men alle var seje og kom godt til bussen, som kørte 
det sidste stykke hjem.

Den fjerde dag går turen til Indlandsisen, 2 firhjul-
strukne busser starter kl 09.00 mod isen. Der er ca 
30 km fra vandrehjemmet til isen og der stoppes 
undervejs, hvor vores guide Magnus fortæller. Vi 
kommer blandt andet forbi et flyvrag som styrtede 
ned i 1968. Flyet kunne på grund af dårligt vejr ikke 
nå lufthavnen og måtte sammen med 2 andre fly gå 
ned i fjeldet, piloterne overlevede. Vi kommer også 
forbi flokke af moskusokser og rensdyr inden vi når 
kanten af isen. Inden vi er helt ude ved isen skal vi 
passere en smeltevandsflod, der er en bro over som 
er ret smal og smeltevandet slider meget på de sten 
som beskytter broelementerne, så det var en ret 
spændene tur for bussen. Bussen stopper ca 100 m 
fra isen og vi går det sidste stykke, det er et meget 
imponerende syn vi møder, det ligner nærmest et 
månelandskab som strækker sig 800 km ud i hori-
sonten. Der blæser en kold vind, så på med hue og 
handsker. Vi gik på isen ca 100 m ud, det var meget 

fascinerende. Der var smeltevandssøer på isen, 
som vi kunne drikke fra, dejlig koldt vand. Tilbage 
i bussen igen gik det tilbage mod Kangerlussuaq, 
vi holdt en lille pause ca 5 km fra isen hvor vores 
buschauffør gav varm kakao, så kunne vi lige få var-
men igen. Vel hjemme igen var aftensmaden klar og 
det var tid til aftenhygge.

Dag fem blev en dag hvor man kunne melde sig til 
forskellige aktiviteter, de forskellige valgmuligheder 
var tur forbi den lokale skole, kirken, besøg ved 
slædehundene, tur til fossilsletten, tur til haven, tur 
i fjeldet med mulighed for fiskeri, samt mulighed for 
at komme til souvenir butikken for indkøb til dem 
derhjemme. Det blev en god dag, hvor der var tid 
til lidt afslapning og hygge. Aftensmaden blev spist 
og der blev gjort klar til afrejse næste dag. Vi havde 
været så heldige at 
vi fik mulighed for 
en helikoptertur på 
dagen hvor vi skulle 
rejse hjem. Det var 
en helt kanon mu-
lighed, men vi var 
lidt spændte på om 
alle børn nu var klar 
på sådan en tur. 
Heldigvis var alle 
børn seje og maks 
klar til helikopter-
tur. Det betød at vi 
skulle rigtig tidligt op 
næste dag for at nå 
det inden hjemrejse.
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Dag seks stod vi op kl 05.45 spiste morgenmad, 
pakkede det sidste og gik 5 km til Air Greenlands 
hangar. Vi fik først et foredrag om helikopterredning-
stjenesten i Grønland af den norske pilot, og bagefter 
var det op i luften. Den kunne tage 16 personer af 
gangen, så den måtte i luften 3 gange. Det var en 
kæmpe oplevelse og helt fantastisk at se hele det 
område vi havde gået i, fra luften. Turen varede ca 
15 min og da sidste hold var nede gik det på gåben til 
lufthavnen 2 km derfra, for at flyve hjem til Danmark.

Vi kom til Kastrup kl 21.45 to timer senere end plan-
lagt, så vi blev lidt udfordret med hensyn til vores 
togtur, heldigvis var toget ikke fyldt, så der var plads 
til alle. Vi ankom til Nyborg ca kl 02.00, på perronen 
stod mange glade forældre med flag og smil, klar til 
at få deres glade, men lidt trætte børn med hjem.

Vi havde en fantastisk tur, og vi føler at have fået 
det maksimale ud af hele forløbet, fra vi startede 
projektet oktober 2014 og til nu med en kanon 
oplevelse. Vi havde 39 børn med derop og 39 børn 
med hjem, ingen syge eller uheld. Børnene var seje 
og fulde af gå på mod, og vi voksne er meget stolte 
af 6 årgang Skårup Skole. Til sidst vil vi igen sige tak til alle de lokale der har 

støttet os, tusind tak
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Mange muligheder for
seniormotion 
 

 Volleyball, sjovt boldspil med holdkammeraterne
 Yoga, ro og koncentration om kroppens bevægelser
 Senioridræt med grundtræning, gymnastik, spil og dans

 
 
Volleyball 
I samarbejde med Skårup Idrætsforening 
alle, der kan kaste og gribe en bold kan være med
nuværende spillere strækker sig fra 60 
Det foregår tirsdage kl. 14.15 – 15.30 i Skårup Hallen.
 

Alle midler tages i brug for at få bolden                            Fysisk styrke og mental ro i yogatimen
over nettet 
 
Yoga 
Tilbuddet om senioryoga i Skårup foregår i samarbejde med yogainstruktør Karen Margrethe Jensen, der 
har erfaring med senioryoga fra andre hold.
I yogatimen arbejdes med længere tids stræk samt 
bindevævet, som ligger omkring muskler, led og indre organer. Dette gør
balance gradvist øges. Der arbejdes også med åndedrætsøvelser, som giver positiv effekt på 
sindstilstand, idet nervesystemet falder til ro
Det foregår tirsdage kl. 11.00 – 12.30 i træningssalen på Den Fri Fagskole, Klingstrupvej 5. Første gang 
den 6. september. 
 
 

Mange muligheder for 
 (60+) i Skårup 

Volleyball, sjovt boldspil med holdkammeraterne 
Yoga, ro og koncentration om kroppens bevægelser 

dræt med grundtræning, gymnastik, spil og dans

I samarbejde med Skårup Idrætsforening tilbyder vi Bedstevolley, som er volleyball tilpasset seniorer 
alle, der kan kaste og gribe en bold kan være med. Det er for både mænd og kvinder. Alderen på de 
nuværende spillere strækker sig fra 60 – 85 år. Her går motionen hånd i hånd med godt humør

30 i Skårup Hallen. Første gang tirsdag den 6. september.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Alle midler tages i brug for at få bolden                            Fysisk styrke og mental ro i yogatimen

Tilbuddet om senioryoga i Skårup foregår i samarbejde med yogainstruktør Karen Margrethe Jensen, der 
har erfaring med senioryoga fra andre hold. 
I yogatimen arbejdes med længere tids stræk samt aktivt og bevidst muskelarbejde

som ligger omkring muskler, led og indre organer. Dette gør, at smidighed, styrke og 
balance gradvist øges. Der arbejdes også med åndedrætsøvelser, som giver positiv effekt på 

falder til ro. 
12.30 i træningssalen på Den Fri Fagskole, Klingstrupvej 5. Første gang 

 

dræt med grundtræning, gymnastik, spil og dans 

tilbyder vi Bedstevolley, som er volleyball tilpasset seniorer – 
. Det er for både mænd og kvinder. Alderen på de 

85 år. Her går motionen hånd i hånd med godt humør. 
Første gang tirsdag den 6. september. 

Alle midler tages i brug for at få bolden                            Fysisk styrke og mental ro i yogatimen 

Tilbuddet om senioryoga i Skårup foregår i samarbejde med yogainstruktør Karen Margrethe Jensen, der 

aktivt og bevidst muskelarbejde. Dermed forlænges 
smidighed, styrke og 

balance gradvist øges. Der arbejdes også med åndedrætsøvelser, som giver positiv effekt på din 

12.30 i træningssalen på Den Fri Fagskole, Klingstrupvej 5. Første gang 



50

Kom i form motionshold 
 
Aktiviteter på forskellige niveauer 
Svendborg Senior Idræt tilbyder idrætshold
hold arbejder vi med styrke, kondition, leg, spil og dans. Vi bruger forskellige redskaber, får sved på 
panden og har det sjovt sammen. 
Forskellen på holdene består i intensiteten, antal på holdet
er der også tid til hygge og snak efter træningen. Begge hold træner i Skårup Hallen

 

Basishold er frisk motion og 
foregår hver torsdag kl. 9.30 – 11.00
med efterflg. samvær i cafeen til ca. 11.45
Første gang torsdag den 8. september
                                                                                           
 
                                                                                                        
 
 
 
 
Luntehold er træning på eller ved en stol
foregår hver torsdag kl. 11.00 – 12.00
med efterflg. samvær i cafeen til ca. 12.45
Første gang torsdag den 18. august.
 
 

 
 
For aktiviteterne gælder:  
 

 I Svendborg Senior Idræt vægter vi
fællesskab. 

 Kom og prøv 2 – 3 gange, inden du be
forhåndstilmelding. 

 For at kunne tilmelde dig en aktivitet i Svendborg Senior Idræt, skal
foreningen. Det koster pt. 100 kr. for kalenderåret 2016

 Yderligere information, priser
Svendborg Senior Idræt på tlf. 62 23 30 19 eller på m
kontoret og på telefonen mandag og torsdag kl. 11 
Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 1.sal 

 
 

 
enior Idræt tilbyder idrætshold med træning på to forskellige niveauer i Skårup. På 

hold arbejder vi med styrke, kondition, leg, spil og dans. Vi bruger forskellige redskaber, får sved på 

Forskellen på holdene består i intensiteten, antal på holdet, og den tid træningen varer. På begge hold 
å tid til hygge og snak efter træningen. Begge hold træner i Skårup Hallen

11.00 
med efterflg. samvær i cafeen til ca. 11.45. 
Første gang torsdag den 8. september. 

                                                                 

                                                                                                         

træning på eller ved en stol, og 
12.00 

med efterflg. samvær i cafeen til ca. 12.45.                     
.                                                                                                   

 

Idræt vægter vi fysisk træning og motion på lige fod med 

inden du beslutter, om det er noget for dig - dog kræver yoga 

For at kunne tilmelde dig en aktivitet i Svendborg Senior Idræt, skal man være medlem af 
foreningen. Det koster pt. 100 kr. for kalenderåret 2016 

, priser og tilmelding på foreningens hjemmeside www.svsi.dk
Svendborg Senior Idræt på tlf. 62 23 30 19 eller på mail: svsi.tlf@gmail.com
kontoret og på telefonen mandag og torsdag kl. 11 – 13 samt onsdag kl. 10 – 12. SVSI har kontor i 
Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 1.sal – indgang ved svømmeland. 

på to forskellige niveauer i Skårup. På begge 
hold arbejder vi med styrke, kondition, leg, spil og dans. Vi bruger forskellige redskaber, får sved på 

og den tid træningen varer. På begge hold 
å tid til hygge og snak efter træningen. Begge hold træner i Skårup Hallen. 

                                   

på lige fod med samvær og 

dog kræver yoga 

man være medlem af 

www.svsi.dk eller til 
svsi.tlf@gmail.com. Der er åbent på 

12. SVSI har kontor i 
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Alt i 
reperation på

BÅDE, 
PÅHÆNGS-
MOTORER,  

TRAILERE OG 
HAVEMASKINER

Salg af brugte 
maskiner

Salg af ny e 
havemaskiner 

til rigtige 
forårspriser

Som altid 
gratis afhentning 

og levering!

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

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
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Pris: 1650,- 

pr. år
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Folk & Fæ har besøgt Nille Philbert i hendes hjem i Rantzausminde.
Årsagen er, at Nille ønsker at stoppe som webmaster på bladet, og derfor vil vi lige sige 
tak for hendes indsats som webmaster, - men også fordi hun for ca. 3 år siden lavede 
vores nye hjemmeside: folkogfae.dk
Samtidig vil vi også lige bringe en artikel om Nille og om hendes nye projekter.

FRA MODEVERDEN TIL INNOVATIVT IT TILBEHØR.

Designeren Nille Philbert voksede op i Skårup i et hjem fyldt med kreativitet.
Efter udlandsophold og handelseksamen blev Nille uddannet indenfor dansk design fra 
CPH WEST -  samt designteknolog fra Hellerup Tekstilakademi.
Nille er en erfaren designer, som har arbejdet i modebranchen siden 2000.  I 2005 
startede hun som selvstændig, og i 2007 flyttede hun sit firma til Svendborg efter at have 
boet i København i 12 år.
Hendes egne kollektioner »Nille Philbert« blev solgt i hele Danmark til mere end 50 
specialbutikker, samt flere storbyer i 8 lande.

Da Nille flyttede tilbage til Svendborg mødte hun Thomas. - De blev hurtigt gift og fik 3 
børn på bare 4 år, - men da Benjamin kom til verden (det tredje barn), valgte Nille at gå på 
fuld barsel. Det havde hun ikke prøvet før, så tøjfirmaet blev lukket ned.
Hun nød barslen så meget, at hun forlængede den et ekstra år.    
Imens hun var på barsel, begyndte hun at undre sig over forskellige hverdags 
problemstillinger med brugen af IT, og efter hun havde fået nogle unikke ideer til it-tilbehør, 
besluttede hun at udvikle og spotte nye tendenser til it-verdenen.
Nille har nu udviklet en ny innovativ og funktionel designserie med kvalitets produkter til 
hverdagens forbruger af elektronik.
Det helt igennem stilrene, smukke og enkle design er videreført fra Nilles designstil i 
hendes modetøj, idet Nille også her på elegant vis har indbygget en dobbeltfunktion i flere 
af produkterne.

Nille og drengene hjemme i Rantzausminde med “Screen Shade Cover”.
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Nille Philbert lancerede sit første produkt i 
2015. 

Nille mener, at mange produkter kan 
forenkles og laves anderledes, så de er 
langt lettere at anvende i hverdagen.

Lige nu fåes to produkter - et tastatur cover 
som beskytter din MacBook. Fåes i mange 
forskellige farver og et Screen Shade Cover 
i flere forskellige variationer.

TASTATUR COVER: 

Forlænger din MacBooks levetid. Det 
beskytter dit tastatur imod skidt, væsker, 
støv m.m. Det tyndeste og mest formstærke 
tastatur, der beskytter dit cover, er 
produceret i et blødt silikonemateriale. 
Et tastatur er faktisk fem gange mere 
beskidt end et toiletsæde. Det smarte ved et 
tastatur cover er, at det lige kan  tages af og 
vaskes efter behov.

Findes i mange farver og sprog
  

SCREEN SHADE COVER: 
Screen Shade Cover er en slags solskærm 
til din laptop, der gør det muligt for dig at 
arbejde i solen, med forretnings- 
hemmeligheder i toget, at se film eller at 
læse på skærmen ved poolen…

”Jeg manglede i den grad et cover, så jeg 
kunne komme ud i solen og arbejde privat 
på forretningsrejserne. Mine børn gav mig 
faktisk ideen, da de på en ferie sad under  
en parasol – og under et håndklæde. 
Så tænkte jeg, - - - - det må jeg kunne gøre 
bedre end det håndklæde. Men det skulle 
være et design, som ikke gør min computer 
klodset, og som ikke er et ekstra vedhæng, 
jeg skal huske på. Det skulle være let at 
bære og let at bruge.” siger Nille Philbert.

Screen Shade Coveret er det eneste cover 
på markedet. Det er udarbejdet i et let og 
flexibelt materiale med magnet-lukninger. 
Flapperne der giver dig afskærmningen er 
integreret i selve laptop coveret, så du 
vælger naturligvis selv om flapperne skal 
være ude og give dig skygge/afskærmning 
eller blive inde bag skærmen.

Nille er ved at få patent (brugsmodel) på 
Screen Shade Coveret.

Det er super brugervenligt og funktionelt!  
Velegnet til voksne og børn, til forretning,  
arbejde I tog eller på fly, i skoler og i parker, 
på stranden eller på ferien.
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Nilles første kunde var alle Fona’s 60 

butikker, men de er desværre gået konkurs. 

I dag sælger hun fra sin 

webshop 

 www.philbert.company 
og til We Cover You, som ligger 

i Svendborg Bycenter.

Folk & Fæ ønsker Nille held 
og lykke med de nye pro- 
jekter og siger hermed tak for 
hjælpen gennem de sidste 3 
år. 

Fra nu af er det Vibe Eriksen, man skal 
skrive til, hvis man vil have noget ind på 
vores kalender på websiden folkogfae.dk 

Vibe Eriksen: vibeff@post24.dk
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BILLETTER bestilles hos Kenneth Møller Larsen på mobilnr. 26 14 33 88 og 
betales via MobilePay. 

Betal for antal billetter á kr. 240,- og oplys evt. hvilket bord, I ønsker at sidde ved. 

Foretrækkes ikke et bestemt bord, placeres man ved Claus Møllers blandede 
bord – se Facebook-begivenhed ”Skårup Folkefest 2016 – Claus Møller’s bord”. 

Billetter afhentes ved SuperBrugsen i Skårup lørdag d. 8. oktober kl. 10-13. 

 

Så grib fat i venner, bekendte, familie, naboer, kollegaer, fodboldholdet og andet 
godtfolk og lad os mødes til ÅRETS FEST ! 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 

Følg med og find flere oplysninger på Facebook – ”Skårup Folkefest”  



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 7/9 2015

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

Onsdag d. 10. august kl. 18.00 - 
Skårup Pensionistf. Skårup Stationsvej 10,

GRILLAFTEN - Husk tilmelding

Søndag d. 14. august kl. 10.00 -  13.00
Damgårdsklubben afholder loppemarked i Skåruphallen.

d. 19. august
Avisindsamling, Inca Spejderne.

Lørdag d. 20. august kl. 9.00 -  21.00
Fælles sang på Harders.

d. 27. august
Avisindsamling, Inca Spejderne.

Onsdag, d. 7. september kl. 8.30
fra Pensionisthuset                                                                             

Tag med den smukke Hjuldamper ” Helene” til Årø                                                                                                                           
Skårup Pensionistforening. Husk tilmelding

Fredag d. 9. september kl. 18.00
Fællesspisning, Åbyskov forsamlingshus

Fredag d. 16. september kl. 18.30
Skårup Musik forsyning 2 lokale bands

Onsdag d. 21. september
Besøg på hjælpemiddelcentralen i Svendborg 

Tilmelding på grund af kørsel.

 Fredag d. 30. september kl. 18.00
Oktoberfes Åbyskov forsamlingshus

Onsdag, den 5. oktober HØSTFEST kl.17.00                                                                                                   
Skårup Pensionistforening. 

Tilmelding senest den 25. sep.                                                                
Høsttaler: Valgmenighedspræst Anders Carlsson, Vejstrup

Onsdag, den 2. november kl.14.00                                                                                                                   
Foredrag med TV-vært og tidligere Skårup-dreng Mikkel 

Fønsskov, Skårup Pensionistforening

Fredag d. 11. november kl. 18.30
Skårup Musik forsyning. 

Bluesaften Dale Smith og Søren Rud

Onsdag, den 30. november kl.14.00                                                                                                   
Juleafslutning : Sang og musik  med korleder Jutta 

Jensen, Svbg. Skårup Pensionistforening

Se flere aktiviteter inde i bladet

SKÅRUPgrafiskö
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