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 Kære Folk & Fæ læser!
Den årlige indsamling er slut for denne gang, og det blev

endnu engang et helt fantastisk flot resultat. - Det kan 

du læse om senere i bladet, - men jeg vil dog lige starte 

med at sige tak til dig, der mener, det er værdifuldt at 

have et lokalblad, hvis vigtigste opgave er at styrke og 

støtte lokalsamfundet, - - og derfor har støttet bladets 

indsamlere, da de kom forbi din dør.

Der er vist ikke mange små samfund, der har et så helt 

unikt lokalblad, som vi har her i ”vores distrikt”.

Det er jo takket være dig, som støtter bladet økonomisk. 

Folk & Fæ har efter mange års ”lavvande” i kassen nu 

en sund økonomi.

Alle i redaktionen arbejder ulønnet for bladet, og 

alligevel løber udgifterne op på mere end 200.000 kr.,

og vi står over for en prisstigning alene på omdelingen 

på ca. 25.000 kr. til næste år.

Jeg sidder jo her i ”MASKINRUMMET”, og skal træffe 

beslutninger om, hvor mange sider, vi har økonomisk 

mulighed for at bringe i hvert blad!

Det er en helt utrolig lettelse - - og glæde, at jeg ikke 

længere skal hen i banken med hatten i hånden og bede 

om midlertidig kredit.

En sund økonomi giver mulighed for, at jeg kan sende 

vores super dygtige skribenter ud på alle de spændende 

opgaver, der ligger og venter på os her i lokalsamfundet.

Ja, - - - sådan er det jo - - - - - 

Et godt lokalblad har jo også ”sponsorenes” interesse.

Derfor er det også helt nødvendigt for mig at sige tak til 

alle vore trofaste sponsorer.

Uden Jeres støtte, var der jo ikke noget ”Folk & Fæ”.

Så derfor - - -  STØT VORE SPONSORER.

Husk lige! Vi vil så gerne høre fra dig, hvis du har en 

god historie med tilknytning til ”vores distrikt”.

Deadline for næste blad: Mandag d. 2. dec. kl. 17.00

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386

Eller Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Super dejligt smørrebrød fra SuperBrugsen 

til den Super flittige Indsamlergruppe.
        Tekst og Foto: Henning Philbert

Folk & Fæ-indsamlergruppen mødes hvert år for at evaluere indsamlingsresultatet. 

Det er altid rigtigt positivt, konstruktivt og hyggeligt at mødes med hele gruppen.

Og så bliver mødet jo ekstra hyggeligt, når der er et glas vin og lidt lækkert at spise.

Igen – igen . . . .  Skønt det ikke var en torsdag, hvor der altid er lækkert smørrebrød i vores 

lokale  SuperBrugs, så var vi så heldige, at den nye brugsuddeler Khalid Mansour ligesom hans 

forgænger, gerne ville støtte op om Folk & Fæ og den Indsamlergruppe, der hvert år går fra dør 

til dør for at samle penge ind til bladets fortsatte eksistens.

Derfor en stor tak til SuperBrugsen for det lækre smørrebrød.

Det er altid stor travlhed med at lave 

smørrebrød hver torsdag, hvor det lækre 

smørrebrød er særdeles billigt.

Indsamlergruppen glæder sig allerede til næste 

år - - til det lækre smørrebrød - - men ikke 

mindst håbet om, at indsamlingsresultatet 

fortsætter med at stige. 
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Kære Folk & Fæ læser! - Tak for din støtte til bladet, da
vore indsamlere kom forbi din dør med ”raslebøsserne”

og mange, mange tak til indsamlergruppen i Skårup

Henning Philbert
Åbyvejen og Åbyvænget

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Mette Lundsgård
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Pilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse

Frederik Søe
Østermarken
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Lone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Rosenfeldt 
Oure

29.744,50 kr. Ja, så mange kontanter blev der indsamlet, da det sidste 
nummer af Folk & Fæ blev omdelt af vores trofaste indsamlergruppe, 

der endnu engang indsamlede et fantastisk flot beløb. 
De flittige indsamlere havde en lille blok med, hvor de kunne notere det 

beløb, som giveren ville støtte bladet med via MobilePay. 
Det talte altså med i indsamlerresultatet, som blev:

Kontanter 29.744,50 kr. + MobilePay = 44.577,50 kr.
Sidste år blev der indsamlet 43.353 kr. i kontanter og med MobilePay.

Endnu engang en stor tak til den flittige og trofaste indsamlergruppe, og 
endnu engang - en heltsærlig varm tak er der naturligvis til alle Jer, der lagde 

penge eller MobilePay-beløb iraslebøsserne, da de kom rundt på ruterne,

Man kan også indbetale et beløb til: 
FYNSKE BANK Reg. nr. 0819 Kontonummer 819-56-11123

Her på redaktionen er vi naturligvis glade for det signal, som bladets 
læsere sender ved at give så mange penge, - men uden alle vore trofaste 
sponsorer samt bidrag fra foreninger, skoler og institutioner, gik det slet 
ikke. - Derfor også en stor tak til dem. Tak til alle Jer, der støtter bladet.
Vi kommer rundt med raslebøsserne og besøger Jer igen til august 2020.
Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert.

Hjælp Folk & Fæ som indsamler 

i Vejstrup - Brudager & Oure
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Portræt af Julie Annlie Kjærgaard - 
en lokal lovende filminstruktør. 
Tekst: Margit Løve Kølle 

Fotos: Henning Philbert og Julie Annlie Kjærgaards private fotos. 

 

Julie Annlie Kjærgaard ved et af sine yndlingssteder, hvor hun kan nyde roen og stilheden. 

Julie Annlie Kjærgaard, der bor i Skårupøre, 
havde den 30. august 2019 i Krøyers Have 
præmiere på sin kortfilm ”Vandreren” i 
forbindelse med afholdelse af filmfestugen 
”Svend19”. 

I 2016 vandt hendes kortfilm ”Døren til solen” 
flere priser på forskellige filmfestivaler i ind- 
og udland, og dette gjorde, at hun samme år 
vandt Svendborg Kommunes Kulturpris.  
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Julie Annlie har lige fra ganske lille været 
meget kreativ og musikalsk. Hun har tegnet, 
malet og fotograferet fra en tidlig alder, og 
startede med at spille på violin efter Suzuki 
metoden som 6-årig. Efter 2 års undervisning 
skiftede hun til klaver og fik i en periode på 3-
4 år privatundervisning hos musiklærer 
Rasmus Grønborg i Skårup. Derefter kastede 
Julie sig over guitarspillet, men blev træt af at 
blive undervist af andre og fandt ud af, at hun 
kunne udvikle sit spil ved selv at øve. Julie 
fortæller, at hendes lillesøster Karoline er god 
til at skrive tekster og melodier. Danske ord i 
genren ”Singer-songwriter” med 
lommefilosofiske tekster, der er tidløse, og 
som rummer generelle begreber og 
problematik. De to søstre har stor glæde af at 
spille sammen. Julie og Karoline har begge 
gået på Øster Åby Friskole, og for Julies 
vedkommende valgte hun at tage 9. klasse 
på Musikefterskolen i Humble. Det var i løbet 
af året på efterskolen, at Julie gjorde sig 
mange tanker om, hvilken vej hun skulle gå. 
Det var her på Humble efterskole, at Julie 
lavede kortfilmen: ’’Døren til solen”.  

 

Billedet viser Julie Annlies priser for sine kortfilm.               
I midten ses Kulturprisen fra 2016 efter at Julie 
Annlie havde lavet kortfilmen "Døren til solen". 
Filmen fik megen omtale i udlandet. 

Julie fandt ud af, at det at lave film forenede 
alle elementerne som tegning, maling, 
fotografering, musik og naturoplevelser 
rummede. Alt det som hun igennem sin 

barndom havde været optaget af. (Allerede 
som 9-årig lavede hun små videofilm med sin 
familie).   

 
På væggen bag Julie Annlie ses det nyeste af 
hendes oliemalerier og plakaten til hendes senest 
udsendte kortfilm ”Vandreren”. 

Det var helt naturligt for Julie på Svendborg 
Gymnasium at vælge musikklassen. I 
sommeren 2017 begyndte Julie på 
manuskriptet til kortfilmen ”Vandreren”, og i 
sommerferien 2018 blev filmen optaget i 
lokalområdet og musikken indspillet i Skårup 
kirke. Julie var både instruktør, og fotograf på 
filmen, og har selv klippet filmen på sin 
computer. ”Vandreren” har været den hidtil 
største produktion uden støtte af fondsmidler. 
Det er et selvstændigt projekt fra først til 
sidst. Julie arbejder hovedsagelig sammen 
med venner og bekendte, som hun har en tæt 
relation til. Hun er primus motor og har den 
evne, at de mennesker, som hun 
samarbejder med, tror på hendes projekt og 
går all-in for Julies ideer og projektets 
gennemførelse. Alle, der har haft en opgave i 
forbindelse med filmens tilblivelse og 
færdiggørelse, har arbejdet gratis, men som 
der stod i Michael Thorbjørnsens artikel i 
”Ugeavisen Svendborg” tirsdag den 27. 
august 2019, så har Julie måttet bruge egne 
penge og familiens sommerferiebudget på at 
lave filmen. Udgifter til f.eks. benzin, batterier, 
fremstilling af rekvisitter, forplejning til holdet 
og til hotelophold for skuespiller Magnus Emil 
Høgsbro-Nielsen fra København. I 
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hovedrollen er den dygtige Laura Teglhøj fra 
Svendborg.  

 
Under optagelserne af ’’Vandreren.’’ Fra venstre: 
Laura Teglhøj, Magnus Emil Høgsbro-Nielsen, 
Rasmus Dahl og Julie Annlie. 

 

Nogle af de medvirkende fra filmholdet 
’’Vandreren’’. Fra venstre: Peter Kildetoft, Alexander 
Jørgen Siig Butler, Laura Teglhøj, Rasmus Dahl, 
Hjalte Boysen og Julie Annlie. 

Musikken blev indspillet i Skårup Kirke. 

Rasmus Dahl komponerede den klassiske 
kormusik, og den blev indspillet i Skårup kirke 
i løbet af to dage. Der deltog en strygekvartet 

med elever fra MGK (Musisk Grundkursus i 
Odense), et kor på næsten 20 unge fra 
Svendborg Gymnasium og solist-sangeren 
Sara Hellesøe. Nøglen til kirken blev 
udleveret af Rasmus Grønborg, der til daglig 
er Skårup Kirkes organist. Peter Kildetoft har 
lavet den elektroniske musik, der indgår i 
kortfilmens musikalske univers. Julie 
indskyder her, at Peter Kildetoft lige har 
udgivet sin første EP med elektronisk musik, 
og den har allerede fået fine udtalelser i 
udlandet i et af verdens førende elektroniske 
musikmagasiner.  

  

 
Julie Annlie på sit værelse. 

Hvad er det sværeste ved at lave en film? 

Historien er allerede igennem en længere 
periode blevet til inde i Julies hoved, inden 
det endelige manuskript ser dagens lys. 
Udgangspunktet kan være noget, som Julie 
oplever, nogle billedmæssige fragmenter, 
følelser og stemninger. Sammensætningen af 
det endelige handlingsforløb er vanskeligt, og 
især dialogerne arbejder Julie længe på, for 
at få den helt rigtige tone frem. Virkeligheden, 
når filmen optages, kan ikke altid leve op til 
de billeder, som Julie har inde i sit hoved, så 
nogen gange må hun gå på kompromis, men 
for Julie er det vigtigt, at karakteren er 
troværdig, og at billeder, lyd og stemning er 
forbundet og går op i en højere enhed. Julie 
er taknemmelig over, at flere mennesker, 
efter at de har set kortfilmen ”Vandreren” i 
Krøyers Have, fortæller hende, at de følte sig 
rørt. Så ved hun, at budskabet er lykkedes. 
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Kortfilmen ”Vandreren” handler om en ung 
pige, der bor alene sammen med sin kat. 
Hendes liv er præget af rutiner. En dag 
brydes ensformigheden ved, at en ung mand 
kommer og tager hende ud i naturen og 
konfronterer hende med hendes største 
frygt…. Slutningen skal ikke afsløres her. 
Kortfilmen skal nu vises på festivals rundt om 
i verden, og om to år vil den kunne streames 
på nettet. Filmen er værd at vente på. Musik, 
stemning, naturoptagelserne og 
skuespillernes spil forenes på smukkeste vis i 
denne fine kortfilm, der i alt varer 25 minutter. 

 
Skuespilleren Laura Teglhøj fra Svendborg, i 
’’Vandreren.’’ 

 
Skuespilleren fra København,                                                                                                                        
Magnus Emil Høgsbro-Nielsen, i ’’Vandreren.’’ 

Julie har genoptaget undervisningen i 3.g. på 
Svendborg Gymnasium, og det er hendes 
faste intension at færdiggøre den gymnasiale 
uddannelse i sommeren 2020, men 
tankemæssigt arbejder hun allerede på sit 
næste projekt, som sandsynligvis kommer til 
at handle om begreber som synd og skam, 
for Julie har er indre drev, der får hende til at 
komme videre indenfor filmens univers. Hvis 
hun undlader at beskæftige sig med nye 
filmiske projekter, får hun det dårligt.  

         

 

Julie fortæller, at hun bruger naturen ved 
Skårupøre til inspiration. Hun finder ro i 
naturen, og denne ro prøver hun at overføre 
til sig selv. I alle de kortfilm, som Julie indtil 
nu har produceret, er naturen et vigtigt 
element.  

 

Når man som Julie, har en indre trang til at 
lave film, der ikke helt er i overensstemmelse 
med de ”krav” der stilles til en bestemt 
filmgenre, må man nødvendigvis stole på sin 
egen intuition og lade være med at tænke på, 
hvad andre mener og tænker. Sådan er ny 
kunst altid opstået. Det er ikke ved at gå i 
andres fodspor, at det nye skabes, men ved 
at gå nye selvstændige veje.                               
Læg mærke til navnet Julie Annlie Kjærgaard, 
for det helt sikkert ikke sidste gang, vi hører 
fra denne unge lovende filminstruktør. 
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 Nostalgi-søndag om Bystævnet 

 

September viste sig fra den smukkeste 
side denne søndag, hvor Gudmund hav-
de budt på en kop kaffe og en øl i 
sensommer-varmen.  Anna Jensen 
havde haft ringet. Hun havde nemlig 
fundet nogle billeder fra den tid, hvor 
Jens & Jens passede Bystævnet i Skårup. 
Her sad vi med så med smuk udsigt over 
Skårupsund og de gamle historier blev 
vækket til live igen. 

”Det med at spille petanque på 
sten var ikke det bedste, så 
Bylauget fik anlagt en rigtig 
bane af Niels Hansen, Osvald 
Christiansen og Jens Jensen. 
Materialerne blev leveret af 
Vognmand Henning Larsen og 
bortkørsel af jord af vognmand 
Kaj Bondo og Jens Hovgaard   

Her er den nye petanque-bane i 1997 

Når Jens Hovgaard og Jens 
Jensen passede Bystævnet var 
det altid godt bagefter med en 
øl og gl. ost; fortæller Anna.  

Herover det nyplantede bystævne, 1996, hvor der spilles petanque på sten; Ester Christiansen; Anna og Jens Jensen, Jens Hovgaard 

Bylauget havde jo også fået over-
draget et par gamle salutkanoner. 
Kanonerne blev opbevaret på det 
gamle Skårup Bibliotek. Dem gik 
Jens Jensen i gang med at få sat i 
stand. Jens sleb og pudsede en hel 
vinter. Søren Hansen malede 
kanonerne og Osvald Christensen 
drejede hjulene dertil. Super flotte 
blev de.                               
Kanonerne skulle også skydes til og 
her eksperimenteredes med prøve- 
afskydninger på Gl. Klingstrups 
jorde i god afstand til bygninger. 

Herover ses de flotte kanoner på Bystævnet.  De er stadig i Skårup Bylaugs varetægt. 
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Her ses i midten Jens Jensen ved den ene kanon, klar til at fyre den af til sommerfesten 15. juni 2003 (?)    Til venstre; Kalle Jensen og 
Søren Hansen og fra højre; Niels Hansen, Grethe Andersen, Arne Smed Nielsen & Tekla, samt Jørgen Erik Kristensen. 

Batterichef og kaptajn var Jens Jensen, der sammen med Jørgen Schiøttz-Christensen og Jens Hovgaard 
havde fået sprængningscertifikat og kunne uden besvær få fat i de ingredienser, der skulle bruges til det 
hjemmelavede krudt og senere sortkrudt.  

Sidenhen blev reglerne strammet op. I dag er det faktisk umuligt at få tilladelse til at affyre kanonerne. 
Anna fortæller, at da Jens døde i 2008 fik hun af Politiet besked på omgående at indlevere det sortkrudt 
Jens havde haft våbentilladelse til. 

En af de sidste gange en af kanonerne var i brug var til 
Torvedagen i 2004, som FDF Skårup stod for dengang. 
Her blev cykelløbet for børn skudt i gang på kraftfuld 
og ordentlig manér. 

Jens Jensen ses her meget koncentreret i 
tændingsfasen. Også det år ser det ud til at torve-
dagen fik vand ovenfra, da Anna assisterer med 
paraply for at tændsatsen ikke skal blive våd. 

 Kanonerne har senere fået påsat flot guldskrift på 
lavetterne med SKAARUP BYLAUG. De tages kun frem 
til beskuelse ved ganske særlige lejligheder, nemlig 
ved den årlige spisning og generalforsamling i Bylauget 
fastelavnsmandag og her sidst til Valdemars-dagen 
ved fejringen af Dannebrogs 800 års dag på 
Bystævnet. 

Sådan sluttede historierne og turen ned af 
Memory-Lane med Skårupsund i baggrunden, 
mens solen bagede ned fra en blå September- 
himmel. Og billederne… dem kan I nyde her! 

                                             ”Oldermanden”           JV 
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Velkommen til den nye bager i Skårup
Tekst & foto: Henning Philbert

Det er altid positivt, når der starter en ny virksomhed i en lille 

landsby som Skårup. - Det er mange, mange år siden, der har 

været en ”rigtig” bager i byen. - Derfor er det ekstra glædeligt, 

at der nu igen er en ”rigtig” bager i Skårup.

Bageren finder du på ”Torvet” ved SuperBrugsen, hvor der er 

rigeligt med parkeringspladser til kunderne til den nye bager.

Her har der for mange år siden været posthus – senere Bank – 

og endnu senere damefrisør ”Salon Elmelund”, (som i øvrigt 

stadigvæk holder til i samme bygning - - og dermed bliver 

nærmeste nabo til bageren).

Når man kommer ind i den fine nye butik, er man ikke i tvivl 

om, at man er kommet ind til en ”rigtig” bager.

Her dufter dejlig af nybagt brød og kager!!

Glasmontren er fyldt op med alverdens dejlige kager og 

friskbagt brød i mange, mange varianter !!!!!!!!

Bagerhåndværk og kvalitet er i højsæde!!!!

Bageren må jo holde fri en 

gang imellem, så derfor må du

undvære dit bagerbrød hver 

mandag - - men ellers !!!

Du kan jo lige se 

åbningstiderne herunder.

Bagerbrødet bliver ikke bagt i 

Skårup, som i ”gamle” dage. 

Da jeg flytte til byen for snart 

mange, mange år siden, var 

der iøvrigt hele 2 bager- 

forretninger. 

Bageren i Vester Skerninge 

har et top moderne bageri, og 

åbner nu et bagerudsalg i 

Skårup, - - som vistnok er den 

eneste ”rigtige” bager mellem 

Svendborg og Nyborg. 

Folk & Fæ byder 

hermed den nye 

bager velkommen til

byen !
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der iøvrigt hele 2 bager- 

forretninger. 

Bageren i Vester Skerninge 

har et top moderne bageri, og 

åbner nu et bagerudsalg i 

Skårup, - - som vistnok er den 

eneste ”rigtige” bager mellem 

Svendborg og Nyborg. 

Folk & Fæ byder 

hermed den nye 

bager velkommen til

byen !



14 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

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

Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 
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5 gode ting at vide inden du får hvalpe på din tæve 
 
Skrevet af Kerstin Halberg, Dyrlæge. Billeder taget af Kerstin og Lise Thode Larsson  
 
Vidste du at… nu hvor dyrlægen har fået hvalpe selv så kan du få (næsten) hele pakken hos 

Dyrlægen på Vejstrupgaard?  
 
Det er mange ting du skal tænke på når 
din hund skal have hvalpe.  
Du skal finde den perfekte hanhund til 
din tæve. Du skal holde styr på løbetid 
og forventet parringstidspunkt (ca. 13 
dage fra første blødning afhængigt af 
normal løbetid).  
  
Hvis du ønsker mange hvalpe er det en 
god idé at vaccinere mod herpes. 
Herpes er et virus som kan smitte ved 
parring eller fra fødseln og det kan 
blandt andet kan give svage hvalpe eller 
forøget dødlighed efter fødseln. Masja 
var fra et kuld på 4 hvalpe men en hvalp 
døde kort efter fødseln.  
Nu er Masja selv blevet mor og fik 
faktisk 11 hvalpe så jeg tror på at 
vaccinere mod herpes, både som 
dyrlæge (og opdrættere). 
 
(Husk at Herpes skal gives to gange; en 
gang kring parring og en gang lige 
inden forventet fødsel.)  

 
 

 

Når Du har parret din tæve er det en god idé at scanne den 3-4 uger efter for at se om den er 
drægtig eller ej. Det gjorde vi med Masja og vi kunde derfor allerede fra start af se at det var 10+ 
hvalpe inde i maven.  Derfor fik Masja ekstra hvile og hvalpefoder under drægtigheden.  
 
Det er nemlig vigtigt at tæverne får ekstra meget 
kalk og energi under drægtigheden. Det skal være 
den helt rigtige mængde. Får de for meget energi 
bliver de “fede” og har en vanskeligere fødsel. 
Eller de kan få “mælkefeber” ligesom køer og 
blive meget dårlige et par dage/uger efter fødseln 
pga af kalkmangel da det er kommer gang i en 
stor mælkeproduktion. 
 
Husk at give ormekur til tæven inden fødseln samt 
hvalpe og tæven skal også have et par gange 
efter fødseln, da mange orm bliver frigivet når 
tæven begynder at give di til sine hvalpe. 
 
Når hvalpene er så stor at de begynder at går 
rundt og udforske sine omgivelser så skal 
hjemmet “børnesikres”; ingen ledninger som de 
kan bide i, de skal socialiseres og må ikke komme 
til skade. Det kan være et større arbejde end hvad 
man umiddelbart tror. 
 
Et par dage inden hvalpene er 8 uger, er de klare 
at komme ud til dyrlægen for et sundhedseftersyn og få deres 1. hvalpevaccin. De må nemlig 
“flytte hjemmefra” når de er 8  uger gamle. Bliver de taget fra deres mor inden da, bliver de ofte 
meget bange eller usociale da tæven lærer dem mange ting under deres opvækst den første tid. 
Husk at den næste vaccine, skal de have når de er 11-12 uger og derefter hvert år.  EN LILLE 
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BØN: KØB ALDRIG HVALPE FRA EN “ HVALPEFABRIK”. Hvis I ikke ved hvad I skal være på 
udkig efter ring gerne så er vi gerne 
behjælpelig med lidt information.  
 
Hvis du ikke gør det i forvejen, så giv din 
hund loppeprofylakse i forvejen inden hun 
får hvalpe da det er trælst at give itte bitte 
små nyfødte hvalpe lopper og frygtelig 
kløe. Lopper giver udover kløe også orm, 
så det er mange gode grunde til at give 
noget forebyggende. Flåter kan give 
flåtbårne sygdomme som blodmangel og 
neurologiske sygdomme så undgå dem 
ved hjælp af de forskellige flåtmidler. 
 
Hvis I har det minste spørgsmål så er I altid 
velkomne at ringe og får lidt råd og hjælp. 
 
Opsummering (huskeliste til din tæve): 
1 Herpesvaccine  
2 Hvalpefoder både inden og efter fødsel 
3 Ormekur  
4 Hvalpevaccine 
5 Loppe- og flåtprofylakse 
 
Mvh  
 
Kerstin  
Dyrlæge på Vejstrupgaard   
tlf: 53 38 1234 
e-mail: kerstin@vgvet.dk 
 
PS Det er fortsat nogle af Masjas hanner tilbage. I vil få de yndigeste brune bamsevenner! DS  
 
 
  

 

 

Når Du har parret din tæve er det en god idé at scanne den 3-4 uger efter for at se om den er 
drægtig eller ej. Det gjorde vi med Masja og vi kunde derfor allerede fra start af se at det var 10+ 
hvalpe inde i maven.  Derfor fik Masja ekstra hvile og hvalpefoder under drægtigheden.  
 
Det er nemlig vigtigt at tæverne får ekstra meget 
kalk og energi under drægtigheden. Det skal være 
den helt rigtige mængde. Får de for meget energi 
bliver de “fede” og har en vanskeligere fødsel. 
Eller de kan få “mælkefeber” ligesom køer og 
blive meget dårlige et par dage/uger efter fødseln 
pga af kalkmangel da det er kommer gang i en 
stor mælkeproduktion. 
 
Husk at give ormekur til tæven inden fødseln samt 
hvalpe og tæven skal også have et par gange 
efter fødseln, da mange orm bliver frigivet når 
tæven begynder at give di til sine hvalpe. 
 
Når hvalpene er så stor at de begynder at går 
rundt og udforske sine omgivelser så skal 
hjemmet “børnesikres”; ingen ledninger som de 
kan bide i, de skal socialiseres og må ikke komme 
til skade. Det kan være et større arbejde end hvad 
man umiddelbart tror. 
 
Et par dage inden hvalpene er 8 uger, er de klare 
at komme ud til dyrlægen for et sundhedseftersyn og få deres 1. hvalpevaccin. De må nemlig 
“flytte hjemmefra” når de er 8  uger gamle. Bliver de taget fra deres mor inden da, bliver de ofte 
meget bange eller usociale da tæven lærer dem mange ting under deres opvækst den første tid. 
Husk at den næste vaccine, skal de have når de er 11-12 uger og derefter hvert år.  EN LILLE 
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Besøg på Oure Friskole samt et 
portræt af skoleleder Rasmus Vincent. 
Tekst: Margit Løve Kølle. 

Fotos: Henning Philbert. 

Skoleleder Rasmus Vincent har sat sig i en af de fine bogsofaer, som forældre har lavet til aulaen på Oure Friskole. 

”Folk & Fæ” er taget på besøg på Oure 
Friskole for at interviewe skolens nye leder 
Rasmus Vincent, der tiltrådte lederjobbet den 
1. august i år. Rasmus har været ansat siden 
2017 på skolen, hvor han dels har været 
souschef og senere afdelingsleder i 
vuggestuen, børnehaven og SFO. Mens han 
var souschef, fik han en grundig oplæring 
indenfor det administrative arbejde af skolens 

tidligere leder, så da han af skolens 
bestyrelse blev spurgt, om han havde lyst til 
og mod på at overtage stillingen som daglig 
leder af Oure Friskole, sagde han: ”Ja”.                               
Hvis man googler ”Oure Friskole” er skolens 
bestyrelsesformand Sille Sales i et interview i 
Fyns Amts Avis den 28. juni 2019 citeret med 
ordene: ” Rasmus Vincent har masser af 
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motivation og et kæmpe engagement i 
friskolen”.

Oure Friskole. 

Hvad kan man ellers læse sig til om Oure 
Friskole? Ja, skolen er en Grundtvig-Koldsk 
friskole - oprettet i 1884. Skolen er en 
levende skole med fokus på både tradition og 
fornyelse. Skolen tilbyder undervisning fra 
mini (børnehaveklasse) til 9. klasse, hvor der 
afsluttes med afgangsprøve (folkeskolens 
afgangsprøve). 

Skolens SFO er en attraktiv og velfungerende 
fritidsordning, hvor der vægtes respekt, 
fællesskab, kammeratskab og gode 
oplevelser i dagligdagen. 

Børnehaven og vuggestuen er lille, 
overskuelig og med et pædagogisk mål om, 
at børnene får mulighed for at udvikle sig i et 
trygt og overskueligt fællesskab, sammen 
med ansvarlige voksne, som arbejder ud fra 
friskolens værdigrundlag. 

Skolen har i dag 86 børn fra vuggestue til 9. 
klasse. I selve skoleforløbet er der 72 elever 
fra 0. -9. klassetrin.  

Temadage. 

På denne septemberdag, hvor der er aftalt et 
møde med Rasmus Vincent, syder skolen af 
andre aktiviteter end almindelig 
klasseundervisning. Der er temadage, og 
torsdag den 11. september afsluttes dagene 
med en høstfest i skolens aula for forældre, 
bedsteforældre, ja, festen er åben for alle, der 
har lyst til at deltage.  

     

Til festen fremstilles æblemost  

 

og der bages æbletærter på årgangene fra 
0.- til 5. årgang. 

 
Her skrælles æbler, imens der hygges. 
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I skolekøkkenet, som det var let at finde frem 
til på grund af den dejlige kageduft, mødte vi 
lærer Maria Magaard, der sammen med en 
flok elever var i gang med æbleskrælning og 
æbletærtebagning. 

Maria fortalte lidt om ugens aktiviteter. Til 
emneugen og festen havde Ørskov Frugt 
leveret 2 m3 gratis æbler, men også fra 
forældre og bedsteforældre var der leveret 
æg og store og flotte æbler, pærer og druer. 
På den måde blev udgifterne holdt nede. 

 

Thea fra 1. kl. viser her de store pærer og æbler, hun 
har haft med hjemmefra. Pærerne er plukket af Thea 
og hendes far, og det er Theas bedstemor, der har 
leveret en hel kurv fuld af flotte blå vinduer.  

 

Det er dejligt at bage. 

             

 

Laurits og Tobias fra 8. kl. var i gang med 
at fremstille en tallerkenrække, og andre 
af de ældre elever var denne dag i gang 
med at fremstille plakater, der skulle 
sættes op rundt omkring i byen.  

              

Til høstfesten skal der laves bordpynt. Det 
er Annette Berner, der hjælper eleverne 
med at fremstille de flotte ting. 
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Der skal også være tid til 
at smage på æblerne. 

Rasmus Vincent. 

 

Rasmus Vincent er uddannet i engelsk på 
Århus Universitet og har arbejdet som lærer i 
mere end 10 år. Før han kom til Oure 
Friskole, var han ansat på Svendborg 
Heldagsskole, og havde inden da erfaring 
med arbejdet på en række folke- og 
privatskoler i Århus. I 2 år arbejdede han i 
den professionelle filmbranche. Oprindelig 
kommer han fra Svendborg og bor nu med 
sin kone og deres søn i Ollerup.                                                                                                                  
Rasmus har mange ideer for skolen og 
fremtiden. Et af hans ønsker er, at skolen på 
sigt skal være for hele byens befolkning, ja, 
være byens skole, hvor børnene går i skole, 
og i deres fritid kan komme og spille 
bordtennis, brætspil eller være fælles om 
andre aktiviteter, hvor de unge kommer for at 
mødes og være sammen om noget, der har 
deres interesse, og hvor de voksne kommer 
for at spille badminton, volleyball og som nu 
”fædre hockey”.                                                                                                                                                    
Der mangler samlingssteder i byen, og 
Rasmus ser gerne, at skolen åbnes for 
frivillige aktiviteter til gavn for alle aldre, og 
hvor familier kunne have muligheden for at 
leje aulaen til et privat arrangement. Der er så 
meget plads på skolen, at det ville være fint 
at udnytte lokalerne til andet end 
undervisning. Rasmus har planer om at 
arrangere en musikfestival i 2020, men er sig 
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bevidst, at tingene skal have tid til at modnes, 
og at behovet også skal opstå udefra og ikke 
kun indefra. Oure Friskole bruger alle de 
lokaler, der hørte til Sct. Michaels Skole 
bortset fra lederboligen.   

På Oure Friskole er er der udover Rasmus 
Vincent ansat 7 lærere inkl. souschef 
Andreas Hvid, 4 pædagoger, 1 afdelingsleder 
i børnehaven og en deltidsansat pedel. 
Bortset fra en dygtig dame, der i nogle timer 
er tilknyttet kontorets arbejdsopgaver, er 
Rasmus den eneste, der er ansat i 
administrationen. I indeværende år har 
Rasmus Vincent ingen undervisning, fordi der 
er så mange administrative opgaver, der skal 
klares, men på sigt håber Rasmus, at det 
bliver muligt for ham at undervise eleverne, 
da undervisningen står hans hjerte nær. Men 
da hans arbejdsfunktioner dækker alt fra 
påsætning af plaster, modtagelse af 
sygemeldinger, samtaler med forældre og 
samarbejdspartnere, føler han, at der er tæt 
kontakt til alle på skolen. Der er et tæt og 
positivt arbejdsmiljø. I kraft af skolens 
størrelse kan ingen elever gemme sig. Det er 
tilfredsstillende at være så tæt på alting. Det 
giver tryghed, nærvær og omsorg for 
hinanden. 

    

Rasmus Vincent fortæller, at man på skolen 
arbejder med samlæste klasser. Det vil sige, 
at elever fra 0.og 1. kl., og 2. og 3. klasse 
læser sammen. På den måde kan eleverne 
hjælpe hinanden, og deres faglige niveau 
styrkes. 0.,1., 2.,3. kl. har timer sammen nu. 

De går i én stor klasse, og der undervises i 
holdinddeling efter fagligt niveau i langt de 
fleste fag. Dette tiltag er Rasmus meget 
begejstret for. Det var netop Kresten Kolds 
grundtanke, at børnene skulle holdinddeles 
for at støtte, opmuntre og fagligt udfordre det 
enkelte barn.  

Hver morgen spiller Annette og Rasmus til 
morgensamlingerne, og efterfølgende, nu 
hvor alle skolens elever alligevel er samlet i 
aulaen, er der stillelæsning for alle elever i 20 
minutter. Der er ro og koncentration, og de 
yngste elever lærer hurtigt, hvordan man 
agerer i læsesituationen, hvor hver elev 
sidder og læser i sin bog.  

Forældresamarbejdet.  

Rasmus glæder sig meget over det gode 
forældresamarbejde. Ofte tager forældrene 
selv initiativ til at gøre noget for fællesskabet. 
F.eks. havde nogle forældre bagt boller til alle 
elever og personalet efter sommerferien. 
Andre havde nøgle til skolen i sommerferien 
og gik og pyntede aulaen og lavede 
bogsofaer, som eleverne kan sidde i. Sådan 
noget glæder en leder, og forældrenes 
initiativer værdsættes i høj grad. 

Fritidsinteresser.  

 
Her et privatfoto af Rasmus på scenen. 

Rasmus har spillet guitar siden han var 12 år. 
I sin fritid har han de sidste 5 år spillet 
rytmeguitar i et discoband ved navn: ”Hipsom 
Hap”.  I sommer spillede han for 6. år i træk 
på Skarø Festivalen. En anden interesse er 
cykelløb, men helst på TV.       
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Portræt af en ny sponsor. 
Ærtebjerg Hundepension. 
Tekst: Margit Løve Kølle. 

Fotos: Henning Philbert. 

 

Midt i billedet sidder Birgitte Frederiksen, indehaver af Ærtebjerg Hundepension, flankeret 
af sine to Rottweilere Luna og Barton. Til venstre i billedet står Karina, der er deltidsansat i 
hundepensionen, og til højre er det Hanne Rohmann, der både er kunde og veninde med 
Birgitte.  
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”Folk & Fæ” har været på besøg på 
Ærtebjerg Hundepension, der ligger på 
Boelsmosevej 8 mellem Oure og Lundeborg. 
Stedet er ejet af Birgitte Frederiksen, der den 
5. juni 2018 kunne fejre hundepensionens 25-
års jubilæum. Birgitte Frederiksen fortæller 
her, hvordan det gik til, at en landejendom 
blev omdannet til en hundepension: ”I mit 
barndomshjem ”Lykkebo” i Skårup havde vi 
altid hunde derhjemme. Min far Poul Nielsen 
(kendt under navnet Poul Pikant) elskede 
hunde. Min søster Eva var en rigtig 
hestepige, mens jeg allerede som 12-årig 
sagde, at hvis jeg en dag fik muligheden, ville 
jeg selv oprette en hundepension.  

 

Min mand Preben, der er uddannet tømrer, 
og jeg boede som ungt par i Kogtvedparken i 
et hus, som Preben selv havde bygget. Her 
troede vi, at vi skulle bo i mange år, men da 
Prebens forældre tilbød, at vi kunne overtage 
deres landejendom ”Ærtebjerggård” på 
Boelmosevej, syntes vi begge, at det lød som 
en god ide. Nu var muligheden der for at 
realisere barndommens drøm. Vi søgte 
tilladelse hos politiet og i kommunen, for det 
er ikke tilladt at oprette en hundepension, 

hvor det skal være. Der skal være et vist 
antal meter til nærmeste nabo, for at 
hundenes gøen ikke kan genere andre, så i 
bymæssig bebyggelse er det udelukket at 
oprette en hundepension. Efter at vi havde 
fået godkendelse til at oprette en 
hundepension, gik Preben i gang med at lave 
bure, løbegård og bokse til 20 hunde, og i 
1996-97 blev faciliteterne udvidet til, at der i 
alt kan være 30 hunde. 

Birgitte Frederiksens baggrund.  

Jeg kom efter endt skolegang på Skårup 
Statsøvelsesskole – ja sådan hed Skårup 
Skole tidligere – i lære som apoteksassistent 
på Løve Apoteket i Svendborg og arbejdede 
efterfølgende på Dyrehospitalet i Svendborg 
og senere igen på medicindepotet på 
Svendborg Sygehus, så jeg havde et godt 
kendskab til dyrs sygdomme og behandling af 
dyr, og hvilken medicin, der kan anvendes til 
syge dyr.  

 
Forrest til venstre i billedet ses de kasser, 
hvori der opbevares private ting, som hver 
hund har med hjemmefra. Det kan være mad, 
legetøj eller medicin. Hundene har hver deres 
boks, hvor de får mad og vand og hviler eller 
sover. Er der to hunde fra samme familie deler 
de en boks, for alt skal være så trygt og 
hjemligt som muligt.   

Det har lige fra begyndelsen været vigtigt for 
mig, at dyrene skal have det så trygt og godt 
som muligt, når de opholder sig i en pension. 
De er hjemmefra, og deres familie er borte, 
så alt er nyt og usikkert, derfor er det vigtigt at 
skabe gode og trygge rammer for dyrenes 
trivsel og velfærd. Jeg lægger stor vægt på, 
at hygiejnen er i orden, og at der ikke bliver 
indført sygdomme udefra. Derfor forlanger 
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jeg, at alle hunde, der kommer i pensionen, 
er vaccinerede. Myndighederne forlanger 
normalt kun vaccination, hvis en hund skal 
med til udlandet, men det vil være 
forfærdeligt, hvis vi i tilfælde af sygdomme 
skal lukke pensionen i for eksempel 
sommerperioden, hvor mange har bestilt ferie 
og forventer, at deres kæledyr kan blive 
passet i en kortere eller længere periode. 
Vaccinationen dækker kennelhoste, 
parvovirusinfektion, leverbetændelse og 
hundesyge. Jeg har i alle årene haft tæt 
kontakt til dyrlægerne på Dyrehospitalet i 
Svendborg og får hvert halve år besøg af 
dyrlæge Jens Jørgen Abildskov, der 
gennemgår punkterne i en sundhedsrapport.  

 

Dyrlæge Jens Jørgen Abildskov, indehaver af 
Dyrehospitalet i Svendborg, er i gang med at udfylde 
sundhedsrapporten. 

Her gennemgår vi i fællesskab, hvordan 
hygiejnen og dyrenes forhold er. Punkterne i 
en ½-årlig besøgsrapport omhandler lige fra 
båsenes størrelse og indretning, gulvenes 
belægning til nye retningslinjer vedrørende 
vaccinationer. Rapporten munder ud i en 
smiley, som heldigvis hos os er en glad 
smiley. 

Der er internationale 
vaccinationsanbefalinger, 
men som tidligere sagt, er 
der ikke krav om, at en 
hund indenfor landets 
grænser skal være 

vaccineret, men det er et krav, som jeg stiller 
for at undgå unødige problemer. 

Jeg sætter stor pris på samarbejdet med 
Dyrehospitalet i Svendborg, bl.a. fordi der er 
vagtberedskab døgnet rundt, så hvis der 
skulle optræde sygdom hos en af hundene, 
kan vi få hjælp døgnet igennem.  

Der er bestemte krav om størrelse af bokse 
og bure givet af Miljø- og Fødevarestyrelsen i 
samarbejde med kommunen, så alt følges 
efter lovens krav. 

Alt udstyr bliver rengjort, når en hund forlader 
pensionen. Det gælder bur og foder- og 
vandskåle, og tæpper bliver vasket. Alle 
madskåle bliver dagligt vasket ved + 80 gr., 
så der ikke er nogen risiko for smittefare. 
Hundene kommer ud i deres udendørs gårde 
efter morgenmaden.  

 

I mellemtiden bliver boksene og madskålene 
rengjort, så hundene ved middagstid kan 
komme ind og hvile sig i rene bokse. Om 
eftermiddagen er de igen udenfor nogle timer, 
inden de kommer ind og får deres aftensmad 
og kan gå til ro. Er der perioder, hvor der er 
nogle af hundene, der er lidt utrygge, kan 
personalet sætte beroligende musik på det 
indendørs musikanlæg. Placering i 
løbegården og i boksene er velovervejet efter 
køn og temperament hos hundene. Nogle 
hunde har deres foretrukne bokse og vil kun 
være dér, når de er i pension. På en tavle 
skriver personalet, hvad hunden skal have at 
spise, om den har sin egen madpakke med 
hjemmefra, om der skal gives medicin for gigt 
eller dryppes øjne, alt skal helst være så tæt 
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på de hjemlige forhold som muligt, for at 
hundene kan føle sig godt tilpas.  

 

 
Bassetthundene Nano og Smilla får renset øjne af 
Birgitte og Karina. Det ser ud til, at de nyder det og 
er helt trygge ved situationen. 

Det er dog ikke kun, 
når familierne holder 
ferie, at hunde 
kommer i pensionen. 
Det kan være ved 
ejerens sygdom, og 
jeg har flere gange 
hjulpet med at 
omplacere en hund, 
hvis ejeren er død, 
eller få hunden 
anbragt i et internat. 
Hundene kommer 
ikke sammen med 
mindre det er to eller 
tre hunde fra samme 

familie, og vi har en kasse til hver hund, hvori 
vi opbevarer medicin og personlige ting til 
den enkelte hund. Når de har fået deres mad, 
lægger de sig ned og falder til ro i deres 
respektive bokse. Hvis hundene ikke har 
deres egen mad med hjemmefra, giver vi 
dem de madprodukter, som vi har erfaring 
med, der giver færrest fordøjelsesproblemer”.  

    

Personalet. 

Der er 7 ansat i personalet. Der er altid én 
over 18 år og én under 18 år. I højsæsonen, 
som falder i juli og august, til jul og nytår i 
vinterferien i uge 7 og 8, er der tre på arbejde 
samtidig. 

 

Oplysninger om nogle af hundene: 

Bassetthundene Nano og Smilla på 
henholdsvis 10 og 12 år har været på ophold 
siden den 28. august og skal hentes igen den 
18. september. De skal begge have renset 
deres øjne for snavs. Årsagen er, at hunde 
med lange ører let får problemer med øjnene.  

De to engelske Mastiffs Diesel og Vettel 
kommer fra samme familie og er i løbegård 
sammen. Den største af hundene vejer 89 kg, 
så der er vægt bag, når den kommer farende. 

Birgittes egne hunde, Luna og Barton er 
begge rottweilere. 

 

Luna var i pension på Ærtebjerg, og Birgitte 
var så glad for hunden, at hun sagde til 

Birgitte viser her 
gravhunden Valthes 
madkasse. Han skal have 
tykmælk hver morgen og 
rugbrød med leverpostej 
om aftenen. 
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ejeren, at hvis hun ikke længere kunne have 
Luna, ville hun gerne overtage den. Ejeren 
kom på et tidspunkt i den situation, at hun på 
grund af jobskifte ikke længere kunne have 
Luna, og sådan gik det til, at Luna blev den 
ene af de to private hunde på Ærtebjerg.  

På besøgsdagen. 

På denne dag, hvor vi fra ”Folk & Fæ” er på 
besøg på Ærtebjerg Hundepension, er det 
Karina, der har vagt.  

 

Om morgenen lukker hun alle hundene ud og 
renser, giver vand og mad. I 1996, mens 
Karina var under uddannelse til dyrepasser 
ved Kolding Tekniske Skole, arbejdede hun 
igennem et år i hundepensionen. For 5 år 
siden vendte hun tilbage og arbejder nu efter 
behov på stedet. Hendes egen hund, Julius, 
er altid med på arbejde. Det er den rigtig glad 
for. Den er meget glad for Birgitte og stedet. 
Når Karina og hendes familie skal på ferie, 
passes Julius på Ærtebjerg. Karina tager ofte 
på besøg sammen med sin søn på 7 år for at 
besøge nogle bestemte hunde, der er i pleje. 
At arbejde i en hundepension er en livsstil, 
siger Karina.    

Karina fortæller, at en af de andre ansatte er 
uddannet dyreadfærdsterapeut. Derudover er 

der som tidligere nævnt ansat både drenge 
og piger som ungarbejdere.   

Hanne Rohmann. 

Hanne er både veninde med og kunde hos 
Birgitte. De har gået i skole sammen og blev 
færdige med realeksamen i 1975. Hanne er 
glad for at komme med sine tre Welsh Corgi 
Pembrokes på henholdsvis 9 måneder, 3 år 
og 9 år.  

 

Birgitte Frederiksen og Hanne Rohmann med Hannes 
3 smukke hunde. 

Hanne roser som kunde pensionens ordnede 
forhold. Der er styr på tingene og hundene er 
i trygge hænder, og de er altid glade, både 
når de skal derud og skal hjem igen.  

Har du brug for, at din hund kommer i en tryg 
og god hundepension, kan Birgitte 
Frederiksen kontaktes på 

E-mail: bpf@frederiksen.mail.dk eller på 
telefon 62 28 19 50 

Telefontid samt ind og udlevering kan kun 
ske mellem kl. 9-11 og kl. 17-18.                                        
Tiderne bedes overholdt, for at give hundene 
mest mulig ro.   
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www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

 

Den Kommunale Dagpleje i Østerdalen 

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

	

/ourefriskolekontakt skoleder Rasmus Vincent
29 89 21 39 / rasmus@ourefriskole.dk
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Stjernehimlen	lige	nu	–	oplev	orioniderne	på	tirsdag	nat	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov		Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24.	

Orioniderne er stjerneskud fra meteorsværme, der finder sted 2 gange årligt når jorden 
bevæger sig ind i rester fra kometen Halley, der sidst fløj forbi jorden i 1985. Kometen 
Halley er opkaldt efter Edmond Halley, der opdagede den i 1758. Den har en meget 
langstrakt bane omkring jorden, der betyder at den kommer relativt tæt på jorden hvert 76. 
år. Den kommer fra Kuiperbæltet, der er et bælte af tusindvis af kometer, asteroider og 
dvægplaneter, der befinder sig på den anden side af Neptuns bane (mere end 5 milliarder 
km fra jorden).  

Orioniderne er blandt årets flotteste stjerneskud, fordi de udmærker sig ved at have lange 
haler med stor lysintensitet. Det skyldes at meteorsværmen rammer jordens atmosfære 

næsten lodret ind med en meget høj hastighed (ca. 
67 km/sek). Stjerneskuddene ser ud som om de 
kommer fra stjernebilledet Orion – deraf navnet - 
og de topper omkring tirsdag den 22. oktober, med 
omkring et stjerneskud hvert 3. minut, men kan 
også i mindre omfang ses et par uger før og efter 
denne dato. Den 22. oktober står Orion først op 
over den sydfynske horisont kl. 23:12 så vi skal 
vente til over midnat før det er rigtig godt. Se fig 1, 
der viser stjernebilledet Orion, der står op i øst og 
bevæger sig mod den sydlige himmel for at gå ned 
i vest i de tidlige morgentimer. Erfaringsmæssigt vil 
stjerneskuddene i begrænset omfang fordele sig 
over hele himlen. 16-17. nov. kommer flere 
stjerneskud -Leoniderne - med mange flere, men 
noget mindre stjerneskud. Også i december skulle 
der blive stjerneskud (13-14. og 21-22.), så det er 
bare om at have ønskerne klar! 

Fig. 1 Orion den 22 oktober kl 01:00, med Rigel ca. 13 grader over den sydsydøstlige horisont. 

Mars er tilbage ! 
Den røde planet har gemt sig bag solen siden foråret, men begynder nu så småt at dukke 
op på den tidlige morgenhimmel. For tiden er Mars meget langt fra jorden og den er derfor 
meget svag og lille. Om et års tid når Mars (ved opposition) vil være tættest til jorden, vil 
den synes mere end 6 gange så stor som nu.  
Lørdag den 19. oktober kl. 0715 vil Mars kunne ses på den østsydøstlige himmel ca. 8 
grader over horisonten. En måned senere vil Mars på samme tid være krøbet op til 
omkring 14 grader over horisonten, og dermed være tilsvarende tydeligere at få øje på. 
Prøv om du kan få øje på den i retning af solopgangen en lille times tid før solopgang, en 
håndkikkert vil gøre det noget lettere.  
 



De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.

Sognepræst

Vikar Anders Kjærsig ·   Tlf. 61 13 90 99
Oplysninger findes på Skårup Kirkes 
hjemmeside: www.skaarup.dk

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

Menighedsrådsformand

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73

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

Gravermedhjælper:  
Petra Gardarsdottir ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     OKTOBER -  DECEMBER 2019 
   

EN TUR IND I BEKYMRINGEN
Tekst: Anders Kjærsig
Min mormor boede på Bjørnøgade 5, 2. sal. Lejligheden var et fireværelses med altan. Herfra havde hun en 
særpræget udsigt. Specielt når man stod i det ene hjørne af altanen og kikkede mod øst. Så stirrede man 
direkte ind på Aalborg Portland, cementfabrikken, en række grå bygninger, der tornede mod himlen. De hø-
jeste siloer virkede som kæmpe søjler, der bar hvælvingerne og de firkantede haller var som store hangarer 
fyld med ufoer og andre flyvende objekter, et futuristisk landskab af bygninger og maskiner støbt i beton og 
jern. Der var en konstant larmende og monoton støj, der virkede skræmmende, blandet med en grå sky af 
cementstøv, der konstant blev hvirvlet op som små tornadoer.
Vi børn syntes, det var et imponerende sted, selv om vi var en smule bange for det. Der var noget uhyg-
geligt ved hele dets væsen. Portland var en by i byen omringet af et to meter højt hegn af ståltråd med en 
port, hvor der gik en betjent og holdt vagt. Det så vildt ud. Portland var sin egen verden, en virkelighed, der 
for børn kun findes langt ude i fremtiden, i drømmene og i fantasien. Når der var gang i produktionen, og 
maskinerne kørte for fulde hammer, kunne man knap nok se solen stå op. 
Det syntes mormor ikke om. Hun havde derfor sin egen udgave af Ingemanns morgensalme: 
I østen stiger Portland op, den spreder støv på sky, 
går gennem tøj og kaffekop, soder land og by.

Skarup
Kirke    Sogn

o

Oktober
Søndag d.  20. okt. 18. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig
Søndag d.  27. okt. 19. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig
Onsdag d.  30. okt. ”Croonerkoncert” i Kirkeladen kl. 19.30 Mads Toghøj og 

Rasmus Grønborg

November
Søndag d.  3. nov. Allehelgensdag kl. 15.00 Anders Kjærsig
Onsdag d. 6. nov. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Torsdag d. 7. nov. Fyraftensforedrag i Kirkeladen kl. 17.00 Lone Vesterdal
Søndag d. 10. nov. 21. s.e. Trinitatis Kl. 10.00
Onsdag d. 13. nov. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Søndag d. 17. nov. 22. s.e. Trinitatis - Kirkekaffe Kl. 10.00
Onsdag d. 20. nov. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Søndag d. 24. nov. Sidste søndag i kirkeåret Kl. 10.00
Tirsdag d. 26. nov. Syng sammen i Kirkeladen Kl. 19.00 20.00 Rasmus Grønborg
Onsdag d. 27. nov. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

December
Søndag d.  1. dec. 1. søndag i Advent  Kl. 10.00
Onsdag d.  4. dec. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Søndag d.  8. dec. 2. søndag i Advent  kl. 10.00
Søndag d.  8. dec. Gospelkoret ARISE kl. 19.00
Tirsdag d. 10. dec. Luciaoptog i Skårup Kirke kl. 19.00
Onsdag d. 11. dec. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Søndag d. 15. dec. 3. søndag i Advent - De ni læsninger kl. 19.00
Tirsdag d. 17 dec. Elever fra Svendborg Musikskole Kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 22. dec. 4. søndag i Advent kl. 10.00
Tirsdag d. 24. dec. Juleaften kl. 14.00 og kl. 15.30 
Onsdag d. 25. dec. 1. juledag kl. 10.00
Torsdag d. 26. dec. 2. juledag Tidspunktet er usikkert. Se venligst på kirkens hjemmeside.
Søndag d. 29. dec. Julesøndag kl. 10.00
Tirsdag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne Kl. 15.00

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
OKTOBER - DECEMBER

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
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          Det var ikke tilfældigt, at mormor fortalte os børn, at 
al bekymring kom fra øst. Portland var indbegrebet 
af bekymring: støv og larm og dårlig sigtbarhed. Når 
man så Portland, så man direkte ind i bekymringens 
inderste væsen. Det havde vi børn det nu ganske ud-
mærket med. Ikke fordi vi bifaldt bekymring, vi vidste 
jo ikke, hvad det var, men fordi vi nu kunne se, hvor 
bekymringen hørte hjemme. Når forældre og familie 
bekymrede sig over dette eller hint, hvilket de ofte 
gjorde, fortalte vi dem med stor overbevisning, at de 
kunne være ganske rolig, for den lå i Aalborg. I Vejrup 
var der ingen bekymring. Heller ikke på Fyn. For os 
børn var bekymring ikke en stemning, men et sted. 

I dag forstår jeg billedet på en anden måde. Portland 
er indbegrebet af støv, og vi mennesker er ligesom 
støvet. Vi hvirvles op og går til grunde. Her ligger 
kimen til al bekymring. Portland er i overført betyd-
ning et billede på forgængelighed og død. Her oplø-
ses alle forskelle, det mangfoldige fortoner sig. Gråt i 
gråt. Et støvet sted, farveløst og uden de kontraster, 
der skal til for at kunne orientere sig. At kikke på 
Portland var som at blive mindet om den intethed, 
der var til stede, før Gud skabte verden. Her var alt 
indifferent, der var ingen forskel på land og vand, 
himmel og jord, kvinde og mand, søster og bror.
Mormor kendte godt fortællingen om himlens fugle 
og markens liljer. Hun kendte godt den menneskeli-
ge bekymring, ikke kun over næringssorger, mad og 
drikke, tøj og klæder, men også over det at skulle 
være det menneske, man nu er. Og det er ikke 
nogen let sag. 
Hvem har ikke prøvet at se sig i spejlet om morge-
nen, lige efter man er stået ud af sengen, og tænkt: 
Gud i himlen er det vitterligt mig? Det var dog ær-
gerligt. Dét er bekymring. Den største og måske den 
første bekymring. Bekymringen over at skulle være 
sig selv. Hvem er jeg egentlig? Og hvad vil jeg bruge 
mit liv på? Måske har jeg ikke lyst til at være mig? 
Måske vil jeg hellere være en anden? Liljen? Fuglen? 
Salomon i al sin pragt? Bekymringen føder sådanne 

spørgsmål. Portland minder os om, at tiden er knap: 
Af støv er vi kommet, og til støv skal vi blive. 
Når mormor fortalte os børn om Portland, krævede 
hun, at vi skulle se koncentreret på stedet mod øst. 
Vi skulle hæfte vores blik på det. Når hun var færdig 
med at fortælle, bad hun os om at dreje hovedet 
mod vest. Fra denne position så vi ind i selve altanen. 
Her groede der tomater i små kasser, en vinranke 
bredte sig ud i rummet fra det ene hjørne af, radiser 
stod i rækker i altankasserne pyntet med stedmo-
derblomster. En agurk groede under et stykke klart 
plastik. Mirakuløst taget Portland og alt dets støv i 
betragtning. Mormor kaldte denne lille iscenesættel-
se for ”omvendelsen” efterfulgt af de obligatoriske 
ord: ”Drenge - I lidettroende.” At blive omvendt, 
sagde hun, er at skifte position, at se verden fra en 
ny vinkel eller at se det genkendelige på en ny måde. 
Og bevægelsen fra øst til vest var unægtelig en om-

vendelse. Alt så nu omvendt ud – en modsætning af 
Guds nåde, fra tomhed til fylde. 
Her var der forskelle og mangfoldighed. Tomater-
ne havde deres plads med deres egen farve og 
form forskellig fra radiser og vindruer. Og hverken 
tomaten eller radisen ønskede at være andet, end 
det de var. Tomaten var tomat uden bekymring om, 
at den hellere ville være en drue. Eller en radise. Og 
den smagte af tomat fra yderst til inderst. Der var 
noget ægte og nærværende ved denne verden. Man 
følte sig hjemme. Der var trygt og varmt. Mormor 
fortalte os, at her begyndte livet, og her skulle det 
en gang i evigheden ende. Altanen var en miniature-
udgave af Paradisets have, et billede på den kristne 
frelsehistorie. Her var vores ophav, hvorfra vi gik ud, 
og til hvilket vi skal vende tilbage. Et ubekymret sted 
midt i byens larm. 
Vi børn elskede selvfølgelig altanen og alle dens 
frugter. Ingen af dem var forbudt at spise af. Vi 
fyldte med stor appetit vores små maver, alt i mens 
mormor fortalte. Hun lærte os at se bekymringen 
i øjnene uden at tage modet og håbet fra os. Hun 

forkyndte os evangeliet om markens liljer og him-
lens fugle, der vil lære os at leve ubekymret, modta-
ge hvert øjeblik af livet som en Guds gave. 
Når vi nu sad på altanen – efter den såkaldte om-
vendelse - og gnaskede druer og så over på Port-
land, virkede den pludselig lille og forknyt. Vi kunne 
høre maskinerne, der buldrede, men de gjorde os 
ikke urolige. Og selv om vi vidste, at Portland var 
den virkelige verden, den verden vi skulle leve i på 
godt og ondt, vidste vi også, at det ikke var den san-
de verden eller sandheden om verden. Den fandtes 
inde i altanen. Her hvor livet begynder og ender. Og 
det gav os mod og styrke til ikke blot at se Portland 
på afstand, men også besøge den. Min onkel tog os 
ved hånden, og sammen gik vi en tur ind i Bekymrin-
gen, med maverne skvulpende af de mange druer, vi 
havde spist.

CROONERKONCERT
Onsdag den 30. oktober kl. 19.30
Med Mads Toghøj og Rasmus Grønborg.  Crooner-
koncerten er en hyldest til danske og amerikanske 
croonere kendetegnet ved en fløjlsblød smidig mands

stemme, og denne aften med et lækkert jazzet 
pianoakkompagnement. Vi vil svømme hen til toner-
ne af blandt andet Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean 
Martin samt Gustav Winckler, Otto Brandenburg og 
Poul Reichhardt. Kom og vær med til en musikalsk 
festlig og fornøjelig aften. Der er fri entre til koncer-
ten, der finder sted i Kirkeladen.

ALLEHELGENSDAG
Søndag den 3. nov. kl. 15.00 
I skumringen mindes vi dem, vi har mistet i årets løb. Vi 
tænder lys for de afdøde, mens vi nævner dem ved navn. 
Alle er velkomne til at tage del i denne gudstjeneste, 
da vi alle kan have brug for at blive mindet om livets 
skrøbelighed og værdi.  Ved gudstjenesten medvirker 
Lene Høj på tværfløjte foruden kirkens organist Ras-
mus Grønborg. Der vil være smukke og stemningsfulde 
musikindslag i løbet af gudstjenesten.

FYRAFTENSFOREDRAG I KIRKELADEN
Torsdag den 7. nov. kl. 17.00. 
”Robust - om sorg og magtesløshed.” ved Lone 
Vesterdal.Tilmelding senest fredag den 1. november 
på mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på              
tlf.:28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårn-
rummet. Betalingen finder sted i Kirkeladen, inden 
foredraget begynder.

GOSPELKORET ARISE
Søndag den 8. dec. kl.19.00 Oplev en stemningsfuld 
julegospelkoncert med Gospelkoret ARISE i Skårup 
Kirke. Lad bekymringerne flyve bort og kom i en glad 
stemning. ARISE, der øver hver tirsdag i Skårup Kirke, 
synger blandt andet den kendte julemelodi ”Santa 
Lucia” i den fine traditionelle version, som glider 
over i en utrolig funket udgave komponeret af Claus 
Wegener. Flere kendte julehits er ”Silent Night” og 
”Ding Dong Merrily on High” med modige akkorder 

og synkoper, arrangeret af korets dynamiske dirigent 
Christina Funch Mellgren. Aftenen byder også på den 
kendte julekalender-sang: ” I en stjerneregn af sne” 
og et andet, og måske, overraskende indslag er John 
Lennon-melodien ”Happy Christmas - War Is Over”. 
I løbet af koncerten får publikum også mulighed 
for at synge med. I spidsen for aftenen og for koret 
står Christina Funch Mellgren, og korets faste pianist 
Rasmus Grønborg, der til daglig er organist i Skårup 
Kirke, leverer et herligt akkompagnement. Der er 
gratis adgang til koncerten.

LUCIAOPTOG I SKÅRUP KIRKE
Tirsdag den 10.dec. . Kl.19.00 
Elever og lærere fra Skårup Skole og Øster Åby Fri-
skole deltager. Luciaaftenen har altid været en meget 
stemningsfuld aften. Kom og vær med i stearinly-
sets skær.  Vi ved af erfaring, at der vil være mange 
familiemedlemmer samt søskende i kirken denne 
stemningsfulde aften, så kom i god tid, da pladsen er 
begrænset. 

SVENDBORG MUSIKSKOLE
Tirsdag den 17. december kl. 19.00 kommer elever 
fra Svendborg Musikskole og med deres spil minder 
os alle om, at julen står for døren. Vi skal bl.a. høre 
musikskolens store strygeorkester samt sang- og 
klaverelever. Organist Rasmus Grønborg sætter det 
hele sammen til en fremragende koncert. Svendborg 
Musikskole har i de seneste år stået for nogle af 
de største musikalske arrangementer i Svendborg 
med hundredvis af deltagere - kom og oplev de 
kommende stjerner. Dørene åbnes kl. 18.45. Alle er 

velkomne! 

LEJLIGHEDSKORET:                                                                                                                          
Der er taget hul på en ny korsæson, hvor san-
ginteresserede kvinder og mænd – mest i mo-
den alder – mødes i Kirkeladen kl.10.00 – 11.45 
onsdag formiddag. I denne omgang er der af-
sat 6 øvegange nemlig den 6/11, 13/11, 20/11, 
27/11, 4/12 og 11/12, for at koret kan synge 
ved gudstjenesten søndag den 15. december.                                                                 
Der er plads til flere i koret. Korleder Erik Jacobsen 
leder med sikker hånd korets medlemmer igennem 
kendte og ukendte sange, som fremføres tre eller 
firestemmigt. Nogle gange synges der a cappella 
altså uden akkompagnement af instrumenter, andre 
gange ledsager organist Rasmus Grønborg koret på 
klaver. Vi har det hyggeligt, ja endog rigtig morsomt 
og får både gang i sangermusklerne og lattermusk-
lerne. Prøv at møde op og se, om det ikke var noget 
for dig.  

BEMÆRK: Kirkebladet går desværre i trykken 
få dage før, at vi kan afsløre, hvem der bliver 
Skårup Kirkes nye præst, derfor er vi ikke i stand 
til at sætte præstens navn på gudstjenestetider-
ne i dette nummer af kirkebladet.                                                              
Der tages derfor forbehold for ændringer, og 
der henvises til Skårup Kirkes hjemmeside: 
www.skaarup.dk for at alle kan sikre sig, at guds-
tjenesterne i november og december finder 
sted på de tidspunkter, der står angivet.
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          Det var ikke tilfældigt, at mormor fortalte os børn, at 
al bekymring kom fra øst. Portland var indbegrebet 
af bekymring: støv og larm og dårlig sigtbarhed. Når 
man så Portland, så man direkte ind i bekymringens 
inderste væsen. Det havde vi børn det nu ganske ud-
mærket med. Ikke fordi vi bifaldt bekymring, vi vidste 
jo ikke, hvad det var, men fordi vi nu kunne se, hvor 
bekymringen hørte hjemme. Når forældre og familie 
bekymrede sig over dette eller hint, hvilket de ofte 
gjorde, fortalte vi dem med stor overbevisning, at de 
kunne være ganske rolig, for den lå i Aalborg. I Vejrup 
var der ingen bekymring. Heller ikke på Fyn. For os 
børn var bekymring ikke en stemning, men et sted. 

I dag forstår jeg billedet på en anden måde. Portland 
er indbegrebet af støv, og vi mennesker er ligesom 
støvet. Vi hvirvles op og går til grunde. Her ligger 
kimen til al bekymring. Portland er i overført betyd-
ning et billede på forgængelighed og død. Her oplø-
ses alle forskelle, det mangfoldige fortoner sig. Gråt i 
gråt. Et støvet sted, farveløst og uden de kontraster, 
der skal til for at kunne orientere sig. At kikke på 
Portland var som at blive mindet om den intethed, 
der var til stede, før Gud skabte verden. Her var alt 
indifferent, der var ingen forskel på land og vand, 
himmel og jord, kvinde og mand, søster og bror.
Mormor kendte godt fortællingen om himlens fugle 
og markens liljer. Hun kendte godt den menneskeli-
ge bekymring, ikke kun over næringssorger, mad og 
drikke, tøj og klæder, men også over det at skulle 
være det menneske, man nu er. Og det er ikke 
nogen let sag. 
Hvem har ikke prøvet at se sig i spejlet om morge-
nen, lige efter man er stået ud af sengen, og tænkt: 
Gud i himlen er det vitterligt mig? Det var dog ær-
gerligt. Dét er bekymring. Den største og måske den 
første bekymring. Bekymringen over at skulle være 
sig selv. Hvem er jeg egentlig? Og hvad vil jeg bruge 
mit liv på? Måske har jeg ikke lyst til at være mig? 
Måske vil jeg hellere være en anden? Liljen? Fuglen? 
Salomon i al sin pragt? Bekymringen føder sådanne 

spørgsmål. Portland minder os om, at tiden er knap: 
Af støv er vi kommet, og til støv skal vi blive. 
Når mormor fortalte os børn om Portland, krævede 
hun, at vi skulle se koncentreret på stedet mod øst. 
Vi skulle hæfte vores blik på det. Når hun var færdig 
med at fortælle, bad hun os om at dreje hovedet 
mod vest. Fra denne position så vi ind i selve altanen. 
Her groede der tomater i små kasser, en vinranke 
bredte sig ud i rummet fra det ene hjørne af, radiser 
stod i rækker i altankasserne pyntet med stedmo-
derblomster. En agurk groede under et stykke klart 
plastik. Mirakuløst taget Portland og alt dets støv i 
betragtning. Mormor kaldte denne lille iscenesættel-
se for ”omvendelsen” efterfulgt af de obligatoriske 
ord: ”Drenge - I lidettroende.” At blive omvendt, 
sagde hun, er at skifte position, at se verden fra en 
ny vinkel eller at se det genkendelige på en ny måde. 
Og bevægelsen fra øst til vest var unægtelig en om-

vendelse. Alt så nu omvendt ud – en modsætning af 
Guds nåde, fra tomhed til fylde. 
Her var der forskelle og mangfoldighed. Tomater-
ne havde deres plads med deres egen farve og 
form forskellig fra radiser og vindruer. Og hverken 
tomaten eller radisen ønskede at være andet, end 
det de var. Tomaten var tomat uden bekymring om, 
at den hellere ville være en drue. Eller en radise. Og 
den smagte af tomat fra yderst til inderst. Der var 
noget ægte og nærværende ved denne verden. Man 
følte sig hjemme. Der var trygt og varmt. Mormor 
fortalte os, at her begyndte livet, og her skulle det 
en gang i evigheden ende. Altanen var en miniature-
udgave af Paradisets have, et billede på den kristne 
frelsehistorie. Her var vores ophav, hvorfra vi gik ud, 
og til hvilket vi skal vende tilbage. Et ubekymret sted 
midt i byens larm. 
Vi børn elskede selvfølgelig altanen og alle dens 
frugter. Ingen af dem var forbudt at spise af. Vi 
fyldte med stor appetit vores små maver, alt i mens 
mormor fortalte. Hun lærte os at se bekymringen 
i øjnene uden at tage modet og håbet fra os. Hun 

forkyndte os evangeliet om markens liljer og him-
lens fugle, der vil lære os at leve ubekymret, modta-
ge hvert øjeblik af livet som en Guds gave. 
Når vi nu sad på altanen – efter den såkaldte om-
vendelse - og gnaskede druer og så over på Port-
land, virkede den pludselig lille og forknyt. Vi kunne 
høre maskinerne, der buldrede, men de gjorde os 
ikke urolige. Og selv om vi vidste, at Portland var 
den virkelige verden, den verden vi skulle leve i på 
godt og ondt, vidste vi også, at det ikke var den san-
de verden eller sandheden om verden. Den fandtes 
inde i altanen. Her hvor livet begynder og ender. Og 
det gav os mod og styrke til ikke blot at se Portland 
på afstand, men også besøge den. Min onkel tog os 
ved hånden, og sammen gik vi en tur ind i Bekymrin-
gen, med maverne skvulpende af de mange druer, vi 
havde spist.

CROONERKONCERT
Onsdag den 30. oktober kl. 19.30
Med Mads Toghøj og Rasmus Grønborg.  Crooner-
koncerten er en hyldest til danske og amerikanske 
croonere kendetegnet ved en fløjlsblød smidig mands

stemme, og denne aften med et lækkert jazzet 
pianoakkompagnement. Vi vil svømme hen til toner-
ne af blandt andet Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean 
Martin samt Gustav Winckler, Otto Brandenburg og 
Poul Reichhardt. Kom og vær med til en musikalsk 
festlig og fornøjelig aften. Der er fri entre til koncer-
ten, der finder sted i Kirkeladen.

ALLEHELGENSDAG
Søndag den 3. nov. kl. 15.00 
I skumringen mindes vi dem, vi har mistet i årets løb. Vi 
tænder lys for de afdøde, mens vi nævner dem ved navn. 
Alle er velkomne til at tage del i denne gudstjeneste, 
da vi alle kan have brug for at blive mindet om livets 
skrøbelighed og værdi.  Ved gudstjenesten medvirker 
Lene Høj på tværfløjte foruden kirkens organist Ras-
mus Grønborg. Der vil være smukke og stemningsfulde 
musikindslag i løbet af gudstjenesten.

FYRAFTENSFOREDRAG I KIRKELADEN
Torsdag den 7. nov. kl. 17.00. 
”Robust - om sorg og magtesløshed.” ved Lone 
Vesterdal.Tilmelding senest fredag den 1. november 
på mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på              
tlf.:28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårn-
rummet. Betalingen finder sted i Kirkeladen, inden 
foredraget begynder.

GOSPELKORET ARISE
Søndag den 8. dec. kl.19.00 Oplev en stemningsfuld 
julegospelkoncert med Gospelkoret ARISE i Skårup 
Kirke. Lad bekymringerne flyve bort og kom i en glad 
stemning. ARISE, der øver hver tirsdag i Skårup Kirke, 
synger blandt andet den kendte julemelodi ”Santa 
Lucia” i den fine traditionelle version, som glider 
over i en utrolig funket udgave komponeret af Claus 
Wegener. Flere kendte julehits er ”Silent Night” og 
”Ding Dong Merrily on High” med modige akkorder 

og synkoper, arrangeret af korets dynamiske dirigent 
Christina Funch Mellgren. Aftenen byder også på den 
kendte julekalender-sang: ” I en stjerneregn af sne” 
og et andet, og måske, overraskende indslag er John 
Lennon-melodien ”Happy Christmas - War Is Over”. 
I løbet af koncerten får publikum også mulighed 
for at synge med. I spidsen for aftenen og for koret 
står Christina Funch Mellgren, og korets faste pianist 
Rasmus Grønborg, der til daglig er organist i Skårup 
Kirke, leverer et herligt akkompagnement. Der er 
gratis adgang til koncerten.

LUCIAOPTOG I SKÅRUP KIRKE
Tirsdag den 10.dec. . Kl.19.00 
Elever og lærere fra Skårup Skole og Øster Åby Fri-
skole deltager. Luciaaftenen har altid været en meget 
stemningsfuld aften. Kom og vær med i stearinly-
sets skær.  Vi ved af erfaring, at der vil være mange 
familiemedlemmer samt søskende i kirken denne 
stemningsfulde aften, så kom i god tid, da pladsen er 
begrænset. 

SVENDBORG MUSIKSKOLE
Tirsdag den 17. december kl. 19.00 kommer elever 
fra Svendborg Musikskole og med deres spil minder 
os alle om, at julen står for døren. Vi skal bl.a. høre 
musikskolens store strygeorkester samt sang- og 
klaverelever. Organist Rasmus Grønborg sætter det 
hele sammen til en fremragende koncert. Svendborg 
Musikskole har i de seneste år stået for nogle af 
de største musikalske arrangementer i Svendborg 
med hundredvis af deltagere - kom og oplev de 
kommende stjerner. Dørene åbnes kl. 18.45. Alle er 

velkomne! 

LEJLIGHEDSKORET:                                                                                                                          
Der er taget hul på en ny korsæson, hvor san-
ginteresserede kvinder og mænd – mest i mo-
den alder – mødes i Kirkeladen kl.10.00 – 11.45 
onsdag formiddag. I denne omgang er der af-
sat 6 øvegange nemlig den 6/11, 13/11, 20/11, 
27/11, 4/12 og 11/12, for at koret kan synge 
ved gudstjenesten søndag den 15. december.                                                                 
Der er plads til flere i koret. Korleder Erik Jacobsen 
leder med sikker hånd korets medlemmer igennem 
kendte og ukendte sange, som fremføres tre eller 
firestemmigt. Nogle gange synges der a cappella 
altså uden akkompagnement af instrumenter, andre 
gange ledsager organist Rasmus Grønborg koret på 
klaver. Vi har det hyggeligt, ja endog rigtig morsomt 
og får både gang i sangermusklerne og lattermusk-
lerne. Prøv at møde op og se, om det ikke var noget 
for dig.  

BEMÆRK: Kirkebladet går desværre i trykken 
få dage før, at vi kan afsløre, hvem der bliver 
Skårup Kirkes nye præst, derfor er vi ikke i stand 
til at sætte præstens navn på gudstjenestetider-
ne i dette nummer af kirkebladet.                                                              
Der tages derfor forbehold for ændringer, og 
der henvises til Skårup Kirkes hjemmeside: 
www.skaarup.dk for at alle kan sikre sig, at guds-
tjenesterne i november og december finder 
sted på de tidspunkter, der står angivet.
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          Det var ikke tilfældigt, at mormor fortalte os børn, at 
al bekymring kom fra øst. Portland var indbegrebet 
af bekymring: støv og larm og dårlig sigtbarhed. Når 
man så Portland, så man direkte ind i bekymringens 
inderste væsen. Det havde vi børn det nu ganske ud-
mærket med. Ikke fordi vi bifaldt bekymring, vi vidste 
jo ikke, hvad det var, men fordi vi nu kunne se, hvor 
bekymringen hørte hjemme. Når forældre og familie 
bekymrede sig over dette eller hint, hvilket de ofte 
gjorde, fortalte vi dem med stor overbevisning, at de 
kunne være ganske rolig, for den lå i Aalborg. I Vejrup 
var der ingen bekymring. Heller ikke på Fyn. For os 
børn var bekymring ikke en stemning, men et sted. 

I dag forstår jeg billedet på en anden måde. Portland 
er indbegrebet af støv, og vi mennesker er ligesom 
støvet. Vi hvirvles op og går til grunde. Her ligger 
kimen til al bekymring. Portland er i overført betyd-
ning et billede på forgængelighed og død. Her oplø-
ses alle forskelle, det mangfoldige fortoner sig. Gråt i 
gråt. Et støvet sted, farveløst og uden de kontraster, 
der skal til for at kunne orientere sig. At kikke på 
Portland var som at blive mindet om den intethed, 
der var til stede, før Gud skabte verden. Her var alt 
indifferent, der var ingen forskel på land og vand, 
himmel og jord, kvinde og mand, søster og bror.
Mormor kendte godt fortællingen om himlens fugle 
og markens liljer. Hun kendte godt den menneskeli-
ge bekymring, ikke kun over næringssorger, mad og 
drikke, tøj og klæder, men også over det at skulle 
være det menneske, man nu er. Og det er ikke 
nogen let sag. 
Hvem har ikke prøvet at se sig i spejlet om morge-
nen, lige efter man er stået ud af sengen, og tænkt: 
Gud i himlen er det vitterligt mig? Det var dog ær-
gerligt. Dét er bekymring. Den største og måske den 
første bekymring. Bekymringen over at skulle være 
sig selv. Hvem er jeg egentlig? Og hvad vil jeg bruge 
mit liv på? Måske har jeg ikke lyst til at være mig? 
Måske vil jeg hellere være en anden? Liljen? Fuglen? 
Salomon i al sin pragt? Bekymringen føder sådanne 

spørgsmål. Portland minder os om, at tiden er knap: 
Af støv er vi kommet, og til støv skal vi blive. 
Når mormor fortalte os børn om Portland, krævede 
hun, at vi skulle se koncentreret på stedet mod øst. 
Vi skulle hæfte vores blik på det. Når hun var færdig 
med at fortælle, bad hun os om at dreje hovedet 
mod vest. Fra denne position så vi ind i selve altanen. 
Her groede der tomater i små kasser, en vinranke 
bredte sig ud i rummet fra det ene hjørne af, radiser 
stod i rækker i altankasserne pyntet med stedmo-
derblomster. En agurk groede under et stykke klart 
plastik. Mirakuløst taget Portland og alt dets støv i 
betragtning. Mormor kaldte denne lille iscenesættel-
se for ”omvendelsen” efterfulgt af de obligatoriske 
ord: ”Drenge - I lidettroende.” At blive omvendt, 
sagde hun, er at skifte position, at se verden fra en 
ny vinkel eller at se det genkendelige på en ny måde. 
Og bevægelsen fra øst til vest var unægtelig en om-

vendelse. Alt så nu omvendt ud – en modsætning af 
Guds nåde, fra tomhed til fylde. 
Her var der forskelle og mangfoldighed. Tomater-
ne havde deres plads med deres egen farve og 
form forskellig fra radiser og vindruer. Og hverken 
tomaten eller radisen ønskede at være andet, end 
det de var. Tomaten var tomat uden bekymring om, 
at den hellere ville være en drue. Eller en radise. Og 
den smagte af tomat fra yderst til inderst. Der var 
noget ægte og nærværende ved denne verden. Man 
følte sig hjemme. Der var trygt og varmt. Mormor 
fortalte os, at her begyndte livet, og her skulle det 
en gang i evigheden ende. Altanen var en miniature-
udgave af Paradisets have, et billede på den kristne 
frelsehistorie. Her var vores ophav, hvorfra vi gik ud, 
og til hvilket vi skal vende tilbage. Et ubekymret sted 
midt i byens larm. 
Vi børn elskede selvfølgelig altanen og alle dens 
frugter. Ingen af dem var forbudt at spise af. Vi 
fyldte med stor appetit vores små maver, alt i mens 
mormor fortalte. Hun lærte os at se bekymringen 
i øjnene uden at tage modet og håbet fra os. Hun 

forkyndte os evangeliet om markens liljer og him-
lens fugle, der vil lære os at leve ubekymret, modta-
ge hvert øjeblik af livet som en Guds gave. 
Når vi nu sad på altanen – efter den såkaldte om-
vendelse - og gnaskede druer og så over på Port-
land, virkede den pludselig lille og forknyt. Vi kunne 
høre maskinerne, der buldrede, men de gjorde os 
ikke urolige. Og selv om vi vidste, at Portland var 
den virkelige verden, den verden vi skulle leve i på 
godt og ondt, vidste vi også, at det ikke var den san-
de verden eller sandheden om verden. Den fandtes 
inde i altanen. Her hvor livet begynder og ender. Og 
det gav os mod og styrke til ikke blot at se Portland 
på afstand, men også besøge den. Min onkel tog os 
ved hånden, og sammen gik vi en tur ind i Bekymrin-
gen, med maverne skvulpende af de mange druer, vi 
havde spist.

CROONERKONCERT
Onsdag den 30. oktober kl. 19.30
Med Mads Toghøj og Rasmus Grønborg.  Crooner-
koncerten er en hyldest til danske og amerikanske 
croonere kendetegnet ved en fløjlsblød smidig mands

stemme, og denne aften med et lækkert jazzet 
pianoakkompagnement. Vi vil svømme hen til toner-
ne af blandt andet Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean 
Martin samt Gustav Winckler, Otto Brandenburg og 
Poul Reichhardt. Kom og vær med til en musikalsk 
festlig og fornøjelig aften. Der er fri entre til koncer-
ten, der finder sted i Kirkeladen.

ALLEHELGENSDAG
Søndag den 3. nov. kl. 15.00 
I skumringen mindes vi dem, vi har mistet i årets løb. Vi 
tænder lys for de afdøde, mens vi nævner dem ved navn. 
Alle er velkomne til at tage del i denne gudstjeneste, 
da vi alle kan have brug for at blive mindet om livets 
skrøbelighed og værdi.  Ved gudstjenesten medvirker 
Lene Høj på tværfløjte foruden kirkens organist Ras-
mus Grønborg. Der vil være smukke og stemningsfulde 
musikindslag i løbet af gudstjenesten.

FYRAFTENSFOREDRAG I KIRKELADEN
Torsdag den 7. nov. kl. 17.00. 
”Robust - om sorg og magtesløshed.” ved Lone 
Vesterdal.Tilmelding senest fredag den 1. november 
på mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på              
tlf.:28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårn-
rummet. Betalingen finder sted i Kirkeladen, inden 
foredraget begynder.

GOSPELKORET ARISE
Søndag den 8. dec. kl.19.00 Oplev en stemningsfuld 
julegospelkoncert med Gospelkoret ARISE i Skårup 
Kirke. Lad bekymringerne flyve bort og kom i en glad 
stemning. ARISE, der øver hver tirsdag i Skårup Kirke, 
synger blandt andet den kendte julemelodi ”Santa 
Lucia” i den fine traditionelle version, som glider 
over i en utrolig funket udgave komponeret af Claus 
Wegener. Flere kendte julehits er ”Silent Night” og 
”Ding Dong Merrily on High” med modige akkorder 

og synkoper, arrangeret af korets dynamiske dirigent 
Christina Funch Mellgren. Aftenen byder også på den 
kendte julekalender-sang: ” I en stjerneregn af sne” 
og et andet, og måske, overraskende indslag er John 
Lennon-melodien ”Happy Christmas - War Is Over”. 
I løbet af koncerten får publikum også mulighed 
for at synge med. I spidsen for aftenen og for koret 
står Christina Funch Mellgren, og korets faste pianist 
Rasmus Grønborg, der til daglig er organist i Skårup 
Kirke, leverer et herligt akkompagnement. Der er 
gratis adgang til koncerten.

LUCIAOPTOG I SKÅRUP KIRKE
Tirsdag den 10.dec. . Kl.19.00 
Elever og lærere fra Skårup Skole og Øster Åby Fri-
skole deltager. Luciaaftenen har altid været en meget 
stemningsfuld aften. Kom og vær med i stearinly-
sets skær.  Vi ved af erfaring, at der vil være mange 
familiemedlemmer samt søskende i kirken denne 
stemningsfulde aften, så kom i god tid, da pladsen er 
begrænset. 

SVENDBORG MUSIKSKOLE
Tirsdag den 17. december kl. 19.00 kommer elever 
fra Svendborg Musikskole og med deres spil minder 
os alle om, at julen står for døren. Vi skal bl.a. høre 
musikskolens store strygeorkester samt sang- og 
klaverelever. Organist Rasmus Grønborg sætter det 
hele sammen til en fremragende koncert. Svendborg 
Musikskole har i de seneste år stået for nogle af 
de største musikalske arrangementer i Svendborg 
med hundredvis af deltagere - kom og oplev de 
kommende stjerner. Dørene åbnes kl. 18.45. Alle er 

velkomne! 

LEJLIGHEDSKORET:                                                                                                                          
Der er taget hul på en ny korsæson, hvor san-
ginteresserede kvinder og mænd – mest i mo-
den alder – mødes i Kirkeladen kl.10.00 – 11.45 
onsdag formiddag. I denne omgang er der af-
sat 6 øvegange nemlig den 6/11, 13/11, 20/11, 
27/11, 4/12 og 11/12, for at koret kan synge 
ved gudstjenesten søndag den 15. december.                                                                 
Der er plads til flere i koret. Korleder Erik Jacobsen 
leder med sikker hånd korets medlemmer igennem 
kendte og ukendte sange, som fremføres tre eller 
firestemmigt. Nogle gange synges der a cappella 
altså uden akkompagnement af instrumenter, andre 
gange ledsager organist Rasmus Grønborg koret på 
klaver. Vi har det hyggeligt, ja endog rigtig morsomt 
og får både gang i sangermusklerne og lattermusk-
lerne. Prøv at møde op og se, om det ikke var noget 
for dig.  

BEMÆRK: Kirkebladet går desværre i trykken 
få dage før, at vi kan afsløre, hvem der bliver 
Skårup Kirkes nye præst, derfor er vi ikke i stand 
til at sætte præstens navn på gudstjenestetider-
ne i dette nummer af kirkebladet.                                                              
Der tages derfor forbehold for ændringer, og 
der henvises til Skårup Kirkes hjemmeside: 
www.skaarup.dk for at alle kan sikre sig, at guds-
tjenesterne i november og december finder 
sted på de tidspunkter, der står angivet.
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De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.

Sognepræst

Vikar Anders Kjærsig ·   Tlf. 61 13 90 99
Oplysninger findes på Skårup Kirkes 
hjemmeside: www.skaarup.dk

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

Menighedsrådsformand

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73

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

Gravermedhjælper:  
Petra Gardarsdottir ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     OKTOBER -  DECEMBER 2019 
   

EN TUR IND I BEKYMRINGEN
Tekst: Anders Kjærsig
Min mormor boede på Bjørnøgade 5, 2. sal. Lejligheden var et fireværelses med altan. Herfra havde hun en 
særpræget udsigt. Specielt når man stod i det ene hjørne af altanen og kikkede mod øst. Så stirrede man 
direkte ind på Aalborg Portland, cementfabrikken, en række grå bygninger, der tornede mod himlen. De hø-
jeste siloer virkede som kæmpe søjler, der bar hvælvingerne og de firkantede haller var som store hangarer 
fyld med ufoer og andre flyvende objekter, et futuristisk landskab af bygninger og maskiner støbt i beton og 
jern. Der var en konstant larmende og monoton støj, der virkede skræmmende, blandet med en grå sky af 
cementstøv, der konstant blev hvirvlet op som små tornadoer.
Vi børn syntes, det var et imponerende sted, selv om vi var en smule bange for det. Der var noget uhyg-
geligt ved hele dets væsen. Portland var en by i byen omringet af et to meter højt hegn af ståltråd med en 
port, hvor der gik en betjent og holdt vagt. Det så vildt ud. Portland var sin egen verden, en virkelighed, der 
for børn kun findes langt ude i fremtiden, i drømmene og i fantasien. Når der var gang i produktionen, og 
maskinerne kørte for fulde hammer, kunne man knap nok se solen stå op. 
Det syntes mormor ikke om. Hun havde derfor sin egen udgave af Ingemanns morgensalme: 
I østen stiger Portland op, den spreder støv på sky, 
går gennem tøj og kaffekop, soder land og by.

Skarup
Kirke    Sogn

o

Oktober
Søndag d.  20. okt. 18. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig
Søndag d.  27. okt. 19. s.e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig
Onsdag d.  30. okt. ”Croonerkoncert” i Kirkeladen kl. 19.30 Mads Toghøj og 

Rasmus Grønborg

November
Søndag d.  3. nov. Allehelgensdag kl. 15.00 Anders Kjærsig
Onsdag d. 6. nov. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Torsdag d. 7. nov. Fyraftensforedrag i Kirkeladen kl. 17.00 Lone Vesterdal
Søndag d. 10. nov. 21. s.e. Trinitatis Kl. 10.00
Onsdag d. 13. nov. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Søndag d. 17. nov. 22. s.e. Trinitatis - Kirkekaffe Kl. 10.00
Onsdag d. 20. nov. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Søndag d. 24. nov. Sidste søndag i kirkeåret Kl. 10.00
Tirsdag d. 26. nov. Syng sammen i Kirkeladen Kl. 19.00 20.00 Rasmus Grønborg
Onsdag d. 27. nov. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

December
Søndag d.  1. dec. 1. søndag i Advent  Kl. 10.00
Onsdag d.  4. dec. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Søndag d.  8. dec. 2. søndag i Advent  kl. 10.00
Søndag d.  8. dec. Gospelkoret ARISE kl. 19.00
Tirsdag d. 10. dec. Luciaoptog i Skårup Kirke kl. 19.00
Onsdag d. 11. dec. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen Kl. 10.00-11.45

Søndag d. 15. dec. 3. søndag i Advent - De ni læsninger kl. 19.00
Tirsdag d. 17 dec. Elever fra Svendborg Musikskole Kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 22. dec. 4. søndag i Advent kl. 10.00
Tirsdag d. 24. dec. Juleaften kl. 14.00 og kl. 15.30 
Onsdag d. 25. dec. 1. juledag kl. 10.00
Torsdag d. 26. dec. 2. juledag Tidspunktet er usikkert. Se venligst på kirkens hjemmeside.
Søndag d. 29. dec. Julesøndag kl. 10.00
Tirsdag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne Kl. 15.00

GUDSTJENESTER OG 
ARRANGEMENTER I 
OKTOBER - DECEMBER

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
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ARRANGEMENTER I 
OKTOBER - DECEMBER

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.
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																																																			Lokalhistorisk	Forening.	

Ligesom	mange	andre	arkiver	holder	Skårup	Sogns	Lokalhistoriske	Arkiv	
også	åben	arkiv,	lørdag	d.	9.	november	fra	kl.	13.00	til	kl.	16.00	i	
kulturhuset	på	Åbyvejen.	Alle	er	velkomne	til	at	besøge	arkivet	og	se	hvad	
det	indeholder,	eller	måske	har	du	et	spørgsmål	om	et	eller	andet	lokalt.	
Det	kan	være	huse,	omgivelser	eller	måske	oplysning	om	familie	m.m.	

	

																	Skårup	kro	1907.																																																		Krohaven.	

Allerede	nu	kan	Lokalhistorisk	Forening	invitere	til	et	foredrag	med	
masser	af	billeder,	fra	byens	samlings	punkt	i	næsten	150	år,	nemlig	
kroen.	Vi	har	fået	ny	viden	om	stedet,	så	den	lille	korte	historie,	der	blev	
fortalt	i	forbindelse	med	butikker	og	erhverv	i	Østergade	for	8	år	siden,	er	
nu	udvidet	betydelig.	Det	er	dog	kun	for	medlemmer	af	Lokalhistorisk	
Forening,	og	vore	medlemmer	får	som	sædvanlig	en	personlig	
indbydelsen.	Men	du	kan	alligevel	deltage,	du	skal	bare	møde	op	på	
aftenen	og	melde	dig	ind.	Det	er	ikke	nogen	kæmpe	kontingent	vi	
opkræver,	nemlig	kun	40	kr.	for	et	år.	Men	så	får	du	også	indbydelse	til	4	
foredrag	og	en	udflugt	hen	over	året.		

				Det	foregår	i	Pensionisthuset	mandag	d.	25.	november	kl.	19.30	
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE



Børnehaven ”Tryllefløjten”, en del af Øster Åby 
Friskole, er blevet certificeret SANGGLAD institution. 

           

Tekst: Margit Løve kølle. 

Fotos: Henning Philbert. 

Fredag den 30. august var alle, der kunne 
tænkes at have en interesse i at deltage i 
”Den STORE sangfest” i børnehaven 
”Tryllefløjten” inviteret til en koncert med 
efterfølgende overrækkelse af et diplom, der 
fortæller, at børneinstitutionen nu er 
certificeret ”SangGlad institution”.  

Meget kan indlæres gennem sang – ofte med 
tilhørende bevægelser, og børn lærer hurtigt 
og er glade for at synge. Hvem nyder ikke at 
lytte til mindre børn, der på selvopfundne 
melodier synger deres egne sange? Sang og 
musik er naturlige udtryksformer, der skaber 
glæde, energi og fællesskab for alle børn, og 
som tilmed har dokumenteret positive 
sideeffekter på en lang række områder fra 
indlærings- og koncentrationsevne til sociale 
kompetencer. Sang og det at synge knytter 
bånd mellem børn og voksne og bygger bro 
mellem generationer. At synge sammen 
åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed 
og kulturel forståelse i forhold til traditioner, 
højtider, historie og fælles oplevelser. 

På denne varme og solfyldte sensommerdag 
tager Nickolas Jansen, der er pædagogisk 
leder af ”Tryllefløjten”, sig tid til at tale med 
”Folk & Fæ”’s udsendte, inden festen kl. 
15.00 tager sin begyndelse.  

 

Nickolas Jansen, pædagogisk leder af ”Tryllefløjten”. 



40

Mange i lokalområdet ved helt sikkert, at 
”Tryllefløjten” er en børnehave, der er 
normeret til 35 børn i alderen fra 3 til 5 år. 
Dog i perioden fra 1. april til 31. juli må 
børnehaven have 40 børn. Det skyldes, at de 
store børn, der skal starte i 0.-klasse efter 
sommerferien ofte er ude af huset og dels 
opholder sig i Ådalen i pionerernes hytte. Fra 
april 2020 starter Øster Åby Friskoles Før-
SFO, hvor pædagoger fra børnehaven og 
SFO-en samt børnehaveklasseleder 
Marianne Krøis Møller er ligeværdige 
partnere og i samarbejdet gør børnene klar til 
at blive integrerede i 0.- klasse. På den måde 
er børnene ikke usikre overfor, hvad der skal 
ske ved skolestarten, for de kender allerede 
de voksne, de andre børn og dagens daglige 
program.  

 

Børnehaven ”Tryllefløjten” var fyldt med glade 
mennesker på denne eftermiddag, hvor 
projektet "SangGlad" blev certificeret. 

Børnehaven har eksisteret i 11 år og Nickolas 
fortæller, at reelt fortsætter børnene hele 
deres skoleforløb på Øster Åby Friskole, så 
der er en kontinuitet, sammenhæng og 
tryghed i børnenes liv. Forældrene er 
engagererede i børnenes liv og færden og 
bakker 100% op om de ting, der sker på 
skolen. Vi taler om, at SFO-en slutter efter 3. 
klasse, men hvad sker der så med børnene 
efter almindelig skoletidsophør? Ja, 
samarbejdet mellem juniorklubben, der har til 
huse i Skårup Hallen, søges styrket, for det er 
vigtigt, at børnene har et trygt sted at være 
indtil familierne igen kan være sammen efter 
arbejdstidsophør.  

Nickolas Jansen fortæller, at i ”Tryllefløjten” 
er der ansat 4 pædagoger, 2 pædagog-
medhjælpere og én studerende. Nickolas’ 
begejstring er tydelig at mærke, når han 
levende fortæller om livet i ”Tryllefløjten”.  

 

To af ”Tryllefløjtens” søde piger kom ind på 
personalerummet for at høre, hvad Nickolas lavede. 
Nickolas viser Proces-håndbogen ”Sangglad” frem. 

Her er engagement, glæde og begejstring 
hos alle ansatte, og han roser det gode 
samarbejde med alle ansatte på skolen. 
Nickolas har været ansat i ”Tryllefløjten” i et 
år. Skolen var tilmeldt projektet ”SangGlad”, 
inden han tiltrådte sin lederstilling, og han er 
tydeligvis begejstret for projektet, der løber de 
næste 2 år.  

 

Sangkonsulent Bente Gliese, organist og 
korleder Ulrich Klostergaard og sanger, 
komponist og leder af Musisk Aftenskole, Sophus 
Simonsen i samtale med ”Folk & Fæ”’s udsendte. 

I aftalte perioder på mellem 6 til 8 ugers 
varighed kommer sangkonsulent Bente 
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Gliese til ”Tryllefløjten” og leder 
sangundervisningen og vejleder 
pædagogerne i arbejdet med sangene. Det 
fine ved projektet er, at der er afsat tid til 
evaluering af sangforløbene, så 
pædagogerne kan justere og finpudse  
undervisningen. En interessant ting er, at 
forældre ofte sender videoer af deres børn, 
når de på vej hjem fra børnehaven sidder i 
bilen og synger de sange, de har sunget i 
løbet af dagen. Sangen er integreret ved 
måltiderne, på legepladsen og i andre af 
dagens situationer, og børnene bestemmer 
på skift, hvilken sang, der skal synges.  

Projektet ”SangGlad” etablerer frem til 2020, 
med støtte fra Nordea-fonden, 100 
certificerede ”SangGlad”-daginstitutioner over 
hele landet. En ”SangGlad”-daginstitution er 
en institution, hvor personalet kan noget 
særligt med sang, og hvor sang er en 
integreret del af hverdagen. 

”SangGlad” er udviklet af Sangens Hus i 
samarbejde med konservatorieuddannede 
musikpædagoger og pædagoger med mange 
års erfaring fra arbejde med børn og sang. 

Med ”SangGlad” iværksætter Sangens Hus 
den hidtil største samlede indsats for sang på 
daginstitutionsområdet.  

         

Her i Svendborgområdet er det organist og 
korleder Ulrich Klostergaard, der sammen 
med freelancesanger og komponist Sophus  
Simonsen har sat bestyrelsen til Sangcenter 
Svendborg, som skal samle sangen, der 
findes på Sydfyn.  

Nickolas fortæller, at han, fra han var 17 år, 
har arbejdet med børn og unge samt 
handicappede. Han blev uddannet på 
Odense Socialpædagogiske Seminarium i 

2003 og tiltrådte sit første lederjob i 2007 på 
Stokkebækskolen i Hesselager.  

 

Tre af drengene, der går i ”Tryllefløjten”, venter på, 
at de skal på scenen og synge. 

Det interessante ved at besøge 
børneinstitutionerne i det område, hvor 
lokalbladet ”Folk & Fæ”’ udgives, er den 
begejstring, livsglæde og det engagement, 
der mærkes hos de ansatte. Alle arbejder for 
at udvikle og styrke børnenes kompetencer 
på en seriøs måde og tager deres arbejde 
alvorligt samtidig med at humor, sjov, 
begejstring og glæde tydeligt mærkes hos 
alle ansatte.  

 

 

Klokken er blevet 15.00 og forældre, mindre 
søskende og alle involverede parter har sat 
sig klar til at lytte til de to børnegrupper, der 
skal synge nogle af sangene fra hæftet: ”Min 
lille sangglad bog”. 

Vi starter med fællessangen: ”Mariehønen 
Evigglad”, og derefter går det løs med: ”Hej 
velkommen til jer alle sammen”. Alle sange 
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ledsages med bevægelser for at understrege 
ordene, der synges.  

 

 

Efter at have sunget 6 sange er det de store 
børns tur. De synger 7 sange.  

 

Den sidste er: ” Vi sir’ farvel og hej med dig”.  

 

Stor applaus til begge børnegrupper.  

Så er det tid til, at Ulrich Simonsen 
overrækker certifikatet:” SangGlad”, men 
Ulrich synes, at det er børnene, der har 
fortjent at stå med beviset på, at de synger 
sig glade.  

 

Derefter fortæller Nickolas, at der er is til alle 
børnene og kaffe og småkager til de voksne. 
En af de søde piger siger højt: ”IS!!!” og ser 
SÅ glad og overrasket ud.  

      

 

De fleste begiver sig udenfor i solskinnet og 
sidder og hyggesnakker. Det er en dejlig dag. 
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Den frodige Have + det løse !	 	 Tekst og Foto: Jakob.


Så er efteråret kommet over os, men haven står stadig frodig og grøn her i oktober. Vi har 
da også fået en del regn og nogen sol i efteråret, nogen vil måske mene for meget regn, 
men det har betydet at vanding ikke har været nødvendig. Regnvandstønderne er fulde, 
så der er rigeligt med vand til drivhuset, hvor der stadig er røde og grønne tomater, citron-
agurker og ruccola. 

Ja, jeg har en ruccola stående i drivhuset, den kommer igen hvert år (staude), nu på 
tiende år. Et par gange i løbet af sommeren bliver den klippet med hækkesaksen, så er 
der fine nye ruccolablade ugen efter.

På denne tid af året er der meget der skal høstes i køkkenhaven, inden frosten for alvor 
sætte ind. Så spørgsmålet er, hvordan opbevarer man grøntsagerne, så de stadig er friske 
langt hen på vinteren. Det vender jeg lige tilbage til om lidt !


Se lige 
Pralbønnerne, de 
står stadig med 
røde blomster, her 
først i oktober, og 
giver friske 
bønner frem til 
den første frost. 

Bønnerne smager virkelig godt i tomatsalaten sammen med oliven og rødløg. De skal 
plukkes inden de bliver for store, snittes i mindre stykker, koges i syv min. - så er der 
salat.

Tiden nærmer sig, hvor de sidste kartofler skal graves op. Hvis man vil have nyopgravede 
kartofler senere i løbet af vinteren, kan man lade dem blive i jorden, og dække dem godt 
til med visne blade, så de ikke får frost. Her i oktober er det bedst at grave kartoflerne op 

en dag med fint vejr, og lade 
dem ligge og tørre et par timer 
i solen. 

Jeg opbevarer dem i en sæk, 
og stiller dem mørkt og koldt i 
mit skur. De holder sig fint til 
langt ud på foråret.

Nyopgravede Asparges-
kartofler. 
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Løgene, både de røde 
og gule samt 
hvidløgene, har hængt til 
tørre i sol og vind et par 
måneder under halvtag 
og er nu helt tørre. De 
blev taget ind i starten af 
september og hænger 
nu i skuret.

De  holder sig bedst, 
hvis der er luft omkring, 
og de kan godt tåle lidt 
frost. Jeg køber i øvrigt 
sætteløgene hos 
Skiftekær Økologi på 
Tåsinge sidst i marts.


Hvis man vil høste hvidløg i haven til næste år, så er det nu de skal i jorden. Man plejer at 
sige, at de skal sættes seks uger før frosten sætter ind. De er ret nemme at dyrke; 
feddene sættes i seks cm dybde med ti cm afstand, og dækkes med et tyndt lag visne 
blade eller kompost. De kræver en solrig vokseplads og jorden må ikke tørre ud. I juli 
måned er de klar til at blive høstet og hængt til tørre. Man kan sagtens købe øko-hvidløg i 
SuperBrugsen, og bruge dem som sætte- løg / fed.


De forskellige kålplanter som grønkål, palmekål og rosenkål klare sig fint ude i haven hele 
vinteren, og tåler frost. På den måde, har man frisk kål til salaten hele vinteren, smæk fuld 
med vitaminer. Palmekålen ses på billedet på den anden side foran pralbønnerne. 


Alle rodfrugterne, rødbede, gulerod, pastinak ect. graver jeg ned i drivhuset, når de sidste 

tomater er høstet. Her holder de sig friske helt hen i marts måned, og det er let at grave 
dem op i løbet af vinteren. 

Og så til det løse ……………En god nyhed er, at de danske haveejere har reduceret deres 
brug af sprøjtegifte med 31 % fra 2014-17. Men der var stadig et forbrug på 20 tons i 
haverne i 2017, og det er efter min mening 20 tons for meget.

Anderledes grelt ser det ud med landbruget; her steg forbruget af sprøjtegifte med 48 % i 
samme periode, og forbruget lå på 2470 tons i 2017.

Det er ikke godt og kan ikke fortsætte; sprøjtegiften påvirker økosystemerne og 
biodiversiteten med det resultat at insekterne forsvinder, det samme gør fuglene og vores 
drikkevand er truet. Vi må se om Pesticidstrategi 2017-21 kan nedbringe belastningen af 
sprøjtegifte i landbruget fremover. Heldigvis stiger arealet af økologisk drevet

landbrugsjord støt  -  så hvis vil vi støtte den udvikling, skal vi købe økologiske madvarer !

Ønsker alle et godt efterår……
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

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

30 24 71 86

1 felt
Pris: 1735,- 
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  Mad & Musik   
Fotos: Henning Philbert;     Illustrationer: Olaf Søndberg;     Tekst: Erik Jensen

Selvom sæson-premieren på Mad og Musik faldt på fredag d. 13. var
der  bestemt  ingen  gru  og  uhygge,  men derimod en  rigtig  hyggelig
aften i selskab med Louise Dubiel og hendes trio.

Louise Dubiel var sangerinden der stod
på scenen til  sæsonens første Mad og
Musik  i  kulturcafeen.  Louise  er  en
charmerende  og  sympatisk  Køben-
havner-tøs  som  selv  beskriver  sin
musik  som  glad,  skæv  pop  med
finurlige tekster på dansk.

Hun deltog i 2009 i tv-showet ”Talent”
med sangen ”Forpulet perfekt”som var
et  rimeligt  stort  radiohit.  Endvidere
deltog  hun  i  det  danske  melodi
grandprix i 2013 med sangen ”Rejs dig
op” Louise har faktisk haft en del sange
der har været spillet i radioen uden at
hun for alvor er blevet rigtig kendt af den grund. Iflg hende selv er det bl.a.  fordi hun brød
igennem kort tid efter Sys Bjerre. Så selvom mange folk nok havde hørt hendes sange så troede de
at det var en Sys Bjerre sang de hørte. Og det er nok heller ikke helt uden grund.

Louises tekster bevæger sig meget omkring emner
som kærester,  mænd, parforhold, dating osv. Og
hun påstår at hendes tekster for det meste er ting
og episoder fra hendes eget liv .  Det er et meget
underholdende sangunivers Louise lever i og hun
er hverken bange for  at  udstille  sig selv eller  en
kæreste/eks-kæreste. Der er højt til loftet og rigtig
meget humor i Louises sange.
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Med  sig  på  scenen
havde  Louise  to  side-
men.  Kristian  Martin-
sen som  spillede guitar
og Mikkel Schnetler der
spillede  cajon  og  lidt
andet  rasle-værk  fra
slagtøjs-skuffen.  Begge
lagde  endvidere  lidt
korstemmer  på  hist  og
her.  De  spillede  lige
præcis  det  de  skulle,
hverken  mere  eller
mindre.  De  forstod  at
give  den  plads  der
skulle  være  til  Louises
sang.  Louise  spillede

også selv lidt keyboard på enkelte numre ind imellem.

Der er selvfølgelig ingen Mad og Musik uden mad. Vi vil endnu en gang sige tak til Skårups
ukronede buffet-dronninger der utrætteligt står for maden.  De havde atter disket  op med en
velsmagende buffet hvor der både var små forretter samt et varieret udvalg af tilbehør, brød og
salater til kødet. 

En af aftenens gæster blandt publikum var Skårups lokale billedkunstner Olaf Søndberg. Olaf
havde sin skitseblok med sig denne aften og fik tegnet -måske inspireret af musikken-  disse fine
portrætter af musikerne. Folk og Fæ bringer med Olafs tilladelse billederne her på næste side. 

Hold  i  øvrigt  øje  med  de  kommende  arrangementer  her  i  Folk  og  Fæ  samt  på  Skårup
musikforsynings  facebook  side.  Og  husk  at  billettter  til  Mad  og  Musik  kan  købes  på
www.billet.dk . Næste Mad og Musik bliver i november hvor det vil være Henning Stærk der står
for musikken. Læs om dette andet steds i Folk og Fæ.
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Her er Olaf Søndbergs flotte tegninger fra 
aftenens koncert

-slutter denne artikel med et citat fra Signe
Bønsvigh Wehding, anmelder hos  musik-
magasinet Gaffa:

-Louise  Dubiel  er  Sys Bjerre med sukker
på...
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Skårup	Musikforsyning	præsenterer:		 																					
Henning	Stærk	med	band	til	Mad	&	Musik																																

i	Skårup	d.	8/11	-	2019	

	

Skribent:	Torben	Hansen	

Om	Henning	Stærk:	I	2019	fylder	Henning	70	år,	og	det	fejrer	han	med	manér	
sammen	med	sit	store	og	trofaste	publikum	i	det	ganske	land,	når	han	med	sit	
velspillende	band	fortsætter	'The	Never	Ending	Tour'.		 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 																																																																																																																						
Henning	Stærk	indspillede	sin	første	single	i	1967	og	senest,	i	2017	og	2018,	udgav	
Henning	to	nye	singler	digitalt:	’Big	Boss	Man’	og	’Someone	You	Love’.	Sidstnævnte	
skrevet	af	Tina	Dickow.	
Men	Henning	Stærks	første	single	kom	allerede	i	1967.	Den	var	på	7”	vinyl,	som	var	
datidens	medie.	Udover	digitale	singler,	kan	man	i	en	ny	video	få	et	kig	i	kulissen	til	
en	øvesession	med	orkesteret.		

Landevejen	blev	Henning	Stærks	skæbne,	og	siden	han	begyndte	at	spille,	har	det	
altid	været	kontakten	med	publikum	og	livekoncerten,	der	har	været	ledestjerne	for	
hans	vej.	Selv	efter	mere	end	3000	koncerter	og	i	en	alder	af	69,	glæder	han	sig,	hver	
gang	han	skal	af	sted.	Og	der	skal	meget	til	at	holde	ham	fra	det.	Selv	ikke	slidgigt	i	
knæene,	som	i	en	periode	har	betydet,	at	en	stol	var	nødvendig,	har	holdt	ham	
tilbage.	

”Et	liv	med	rock’n’	roll	er	ikke	skånekost.	Og	mange	i	min	generation	-	mig	selv	
inklusive	-	har	været	hårde	ved	sig	selv.	Men	lysten	til	musikken	og	den	magi,	der	



opstår,	når	man	spiller	en	koncert	for	et	medlevende	publikum,	holder	mig	i	gang”	
siger	han.	

Derfor	fortsætter	tourbussen	ufortrødent	med	at	rulle	i	2019,	og	den	stopper	også	i	
Skårup	d.	8/11	–	2019,	og	det	ser	vi	meget	frem	til!	

”Lysten	til	at	spille	er	stadig	fuldstændig	intakt.	Og	med	årene	er	jeg	blevet	stadigt	
gladere	for	at	spille	lige	nøjagtig	den	musik,	jeg	holder	allermest	af”	siger	Henning	
Stærk.	

	

Vel	mødt	i	Kulturcafeen	
• Billetter	kan	købes	på	billet.dk	
• Pris	225	kr.	uden	mad	og	300	kr.	med	mad	
• Baren	vil	være	åben	fra	kl.	18.00	
• Vi	spiser	kl.	18.30		
• Henning	Stærk	spiller	kl.	20.00	
• Tag	dine	venner	og	naboer	med!	

	

Tak	til	vores	sponsorer,	der	støtter	musikken	i	Skårup	
• Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881	Skårup	
• Spånlundgård,	Nyborgvej	350,	5881	Skårup	
• Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,	5700	Svendborg	
• Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup	
• SkårupGrafisk,	Mølmarksvej	173,	5700	Svendborg	
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Tekst: Vibe / Fotos: Henning og Vibe 

 

Ole Victor  

Henning Philbert 

Jytte Philipsen 



Ulla Dencher 

David Moodie 

Vibe Eriksen 

Mariann Henriksen 

Getter 

Olaf Søndberg 
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KUNSTGRUPPEN SØGER LOKALE UDSTILLERE: 

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

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

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

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

Kontakt Vibe: 41609211 eller Ulla 23230906.  

I løbet af de næste udstillingsperioder vil  flere af kunstgruppens medlemmer lave deres egen separate 
udstillinger.  
Den første i rækken er Ulla, som for nyligt endnu en gang har besøgt sit yndlings-malested, Færøerne.  
Så i november og december vil vi højst sandsynligvis kunne nyde nordiske farvetoner i Ullas store, smukke 
malerier på væggene i Kulturcenteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv om kunstgruppen har planer om at lave sine egne udstillinger, viger vi gerne pladsen til udefrakom-
mende kunstnere, så du skal ikke tøve med at melde dig selv, din søster, din nabo, din partner eller et an-
det menneske med kreative evner. 

Skårup Kunstgruppe 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk

1 felt
Pris: 1735,- 
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(Tekst: Elisabeth Antonsen – Fotos: Tom Andreasen og Danmark set fra luften) 
 

Der var spænding i byggegruppen for ombygningsprojektet i Vejstrup Forsamlingshus tirsdag 
den 24. september. Arkitekterne skulle præsentere deres skitseoplæg for Vejstrup og omegns 
borgere. Hvor mange ud over bestyrelsen ville komme? Ville de, der kom, bakke op og synes, 
at det var lige så fantastisk som bestyrelsen? 
 
Hvad angik deltagerantallet så blev spændingen ret hurtigt udløst. I den lille sal var der i 
dagens anledning indrettet et minimuseum med billeder, dokumenter og genstande fra 
forsamlingshusets historie, og i god til før mødets start samledes mødedeltagerne sig 
nostalgisk småsnakkende om udstillingen. Måske lige bortset fra teenagerne var alle 
generationer repræsenteret. 
 

                           
 
Foreningens formand, Henrik Kramer, bød velkommen. Han ridsede baggrunden for projektet 
op og glædede sig over, at Vejstrup igen var begyndt at vække opmærksomhed. Han 
understregede, at formålet med mødet var at få tilslutning til projektets overordnede 
principper og idéer, så bestyrelsens fundraisinggruppe kunne komme i gang med at rejse 
økonomi til projektet gennem såvel folkeaktier som fondssøgning. Detaljerne skulle gemmes 
til senere.  
 
Efter velkomsten præsenterede Gråbrødre arkitekter et meget visionært og ambitiøst oplæg. 
Det tog dels udgangspunkt i bestyrelsens og borgernes ønsker fra før sommerferien, dels i et 
kig tilbage i historien hvor Vejstrup Forsamlingshus ikke fremtrådte som et slidt gammelt hus, 
men som et særdeles flot og opsigtsvækkende samlingspunkt på et meget synligt sted i byen.  
 

 
 
 

De samme kvaliteter søges opnået i det nye projekt - både med henblik på at samle byen, 
udvikle byen og fange fonde og andre interessenters interesse for projektet.  Projektet skal 
bidrage til at skabe en ny tro og optimisme i lokalområdet. 
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Fundamentet for at nå frem til målet hviler på fire søjler:  
1. Huset skal være dynamo i at vende udviklingen i landsbyen og bidrage til det samme i 

Gudmekongens Land 
2. Huset skal bidrage til forbedret livskvalitet for brugerne 
3. Bæredygtighed er et grundlæggende princip. Der arbejde frem mod DGNB-certificering 

og høj grad af genbrug. 
4. Projektet skal have høj arkitektonisk kvalitet 

 

 
        

                           
 
Efter præsentationen summede mødets over oplægget og en kop kaffe, og efterfølgende var 
der en meget konstruktiv debat, hvor både begejstring og betænkeligheder blev delt. 
Grundlæggende var der ingen tvivl om, at der var opbakning til projektet – ikke mindst fordi 
det på imponerende vis rummer den lange liste med ønsker til aktiviteter, der blev 
udarbejdet på borgermødet i juni 2019. En sjov lille detalje er f.eks. en nyfortolkning af det 
ishus, der i midten af 1900-tallet lå ud til Landevejen ved forsamlingshuset. Det vil i 
fremtiden have form som en café ligeledes placeret ud mod Landevejen. 
 

 
 
Der var enighed om, at eftersom ønsket er, at det skal bidrage til at samle lokalområdet, så 
vil både nye idéer og betænkeligheder blive taget og behandlet seriøst.  
 
Næste skridt er, at byggegruppen mødes med arkitekterne for at drøfte forslagene fra mødet, 
hvorefter de tilrettede skitser bliver offentliggjort. Der skal ligeledes ske en henvendelse til 
kommunen, og så vil der blive sat skub i fondssøgning og salg af folkeaktier. 
 
Ca. 40 borgere deltog i mødet, hvilket må siges at være flot ud af et befolkningsgrundlag på 
godt 400! Det ville svare til, at der mødte 2500 frem til et tilsvarende møde i Svendborg! 
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Torsdag den 24. oktober kl. 18.00 - 20.00 starter et nyt initiativ i Vejstrup Forsamlingshus. 

Den dag spiser vi nemlig sammen på en ny måde for første gang. 

Menuen kommer til at bestå af enkle og børnevenlige retter i god kvalitet, og prisen bliver 

ikke højere end det, det koster at købe ind. Udgangspunktet er, at det skal være billigt at 

spise godt for hele familien. 

Hold øje med yderligere informationer på Facebooksiden ”Det sker i Vejstrup, Fyn” og på 

hjemmesiden www.vejstrupforsamlingshus.dk 

 

 
 
 
 

Du vil blive mødt med juletræ og julemusik, og det forlyder, at julemanden kommer forbi 

med slikposer til børnene! 

 
 
 
Du kan spille banko med flotte sponsorgaver – også til børnene! Bankoplader koster 10 kr. og 

købes ved indgangen. 

Du kan købe æbleskiver, klejner, kaffe/te, øl og vand, og kl. 18.00 serveres der 

julemiddag. Menu og pris for middagen vil blive meddelt på hjemmesiden 

www.vejstrupforsamlingshus.dk og Facebook: Det sker i Vejstrup, Fyn. 

 

Tilmelding til Bitten 52148883 senest den 15.11 - send sms 

VELKOMMEN! 
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LØRDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 10.00-14.00 

 
Vi gentager succesen fra 2018 og glæder os til at dig. 

 

Der er ingen entré, men vi vil meget gerne have, at du kigger ud til køkkendisken, hvorfra 

der kan købes kaffe, te, øl, vand og kage. 

 

Dørene åbner kl. 10. 00 

 

 
 

Måske kan du gøre årets fund? 
 
 
 

RYD OP, MEN SMID IKKE UD 
 

KØB I STEDET FOR EN STAND TIL LOPPEMARKED I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 

LØRDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 10.00 - 14.00  

 
Pris for en stand: 50 kr. pr. bord (cirka 80 X 120 cm). Der kan opstilles flere borde pr. stand. 

Egne små borde, kan medtages og stilles foran de af huset opstillede borde på standen.  

Der er adgang for standholdere fra kl. 08.30 - nedtagning fra kl. 14.00 

Ønsker du at leje en stand, kontakt da Ida på tlf. 40737933 senest 10. november. 

 



59

Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

Gennemførte arrangementer 

Onsdag, den 4. september 2019 kl.14.00 -Modeopvisning med Senior Shoppen. Efterår- og vintertøj blev  
præsenteret i massevis. Lokale ”piger” Lone, Anne Lise, Marianne og Lena gik  mannequin og gjorde det 
som sædvanlig godt. Ca. 40 damer var mødt om til en hyggelig eftermiddag, hvor der blev serveret vin, 
chips og kaffe. 

 

 

Skårup Pensionistforening
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Onsdag, den 18. september 2019. Sensommertur til Kerteminde. 

I flot efterårsvejr kørte vi kl. 9.30 fra Skårup Pensionisthus og til Kerteminde for at se Johannes Larsens 
Museum. Chaufføren Bjarne fra Frank A`s Busser kørte os rundt på Østfyn, til steder vi næsten aldrig 
kommer. Guiden på Museet fortalte os om Johanns Larsens hjem og familie, hvorefter vi gik rundt i diverse 
bygninger og så malerier og skulpturer.  Vi havde sandwich med hjemme fra som mange spiste udenfor og 
nogen i udbygningen til møllen. På vej hjem kørte vi videre mod Munkebo Bakke, hvor vi drak kaffe og 
spiste kage. Der var den flotteste udsigt over Odense Fjord og Lindø Værftet. Chaufføren gav os endnu en 
oplevelse rundt over Ørbæk, Revsøre, Bøsøre mv. og var hjemme ved 17.00 tiden. 

 

                                            

 

                    
 

HUSK NÆSTE ARRANGEMENTER         

Onsdag, den 30. oktober 2019 kl.18.00 Høst/Efterårsfest 

Der serveres suppe, oksekød, peberrodssovs mm. Samt kaffe og the. PRIS: KR. 150.00 

Høsttaler Bjarne Bekker, Skårupøre.  Tilmelding senest den 20. okt. På tlf. 2425 2516 



Bjarne Bekker, Skårupøre  

 

Onsdag, den 27. nov. 2019 kl.14.00 Juleafslutning 
Kom og syng julen ind sammen med Margit Løve Kølle, der vil spille og julehygge med os.  

Gløgg, æbleskiver og kaffe. Pris kr. 5000  

 

2020 

1. arrangement er onsdag, den 22. jan. Kl.18. Foredrag og underholdning  

SYNG med Sigfred Pedersens viser med Børge Larsen ” Den Syngende Maler” Pris kr. 125.00 incl. 
3 stk.smørrebrød. Mere herom i næste blad. SÆT ALLERDE NU KRYDS I KALENDEREN. 

Praktiske oplysninger. 

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

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

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

NYT: Der kan nu betales via mobilpay til 427895 
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JULEMARKED 2019 
HUSK PENSIONISTHUSETS STØTTER AFHOLDER JULEMARKED 

LØRDAG DEN 9.NOV. og SØNDAG DEN 10. NOV. 2019.  

BEGGE DAGE FRA KL.10.00-15.00. FRI ENTRE 

Huset er pyntet med lysguirlander og boderne dekoreret med jule- og nissepynt, 
hårde ting, bløde ting, smykker, adventskranse, gravkranse mm. Ønsker du at have 
en bod på julemarkedet med netop dine ting, så lej et bord hos Annie Buch tlf. 
6223 1058 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Vi er begge på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk

1 felt
Pris: 1735,- 

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

 
Kommende arrangementer i forsamlingshuset: 
 

Frokostkoncert med Fangekoret 
Søndag dem 27. oktober kl. 13.00. 

Bemærk tidspunktet - har tidligere været annonceret til kl. 12.30. 
 
Her er en enestående mulighed for at opleve ”Fangekoret” i Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Fangekoret er meget efterspurgt, men alligevel er det lykkedes at få koret til at komme til Åbyskov 
Forsamlingshus med den ene af de 3 koncerter, der afholdes på Fyn.   
 

 
 
Fangekoret opstod allerede i 1994, men offentligheden fik først kendskab til dem, da de i 2004 udgav 
en CD med deres sang og musik.  At der blev oprettet et kor i Statsfængslet i Vridsløse skyldes alene 
organist Louise Andrian, der i 1994 blev ansat ved fængselskirken. 
 
De først 10 år sang koret alene i fængselskirken, men efter udgivelsen af deres første CD og en del 
medieomtale i 2004, blev der efterspørgsel uden for ”murene”.  I 2017 rundede koret koncert nr. 500, 
en meget flot præstation. Koret består i dag af både indsatte, prøveløsladte og tidligere indsatte, hvilket 
giver en god gensidig støtte.  
 
Interesserede kan høre nogle af Fangekorets musikudgivelser - se www.fangekoret.dk/kob.  
  
Vi havde en stor oplevelse i 2017, hvor der var koncert med Fangekoret den 29. oktober. Her var 
søgningen så stor, at der måtte oprettes venteliste.  Siden har en del spurgt vi kunne få engageret 
Fangekoret igen, det var ikke nemt, men det lykkedes at finde et ”hul” i korets kalender. 
 
Der begyndes med frokost kl. 13.00 og det forventes at koncerten begynder kl. 14.  Koncerten 
gennemføres i 2 afdelinger - der serveres kaffe i pausen 
 
Tilmelding/reservering helst på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ - men kan også ske til Jørgen på tlf. 
4224 7143.   Sidste frist for tilmelding er torsdag den 24. oktober 2019.  
 
Pris for frokostbuffet, kaffe og koncert er kun 250,00 kr.  Børn op til 14 år. 100,00 kr.  

▄ 
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Så er der Halloween for børn i alle aldre. 
Torsdag den 31. oktober kl. 17-19!  

 

Halloween fejres flere og flere steder, hvor både hygge og uhygge går op i en højere enhed, men hvor 
det væsentlige er, at alle der deltager får en god oplevelse.  Den Halloween vi vil markere retter sig 
særligt mod familier med børn, men alle er naturligvis meget velkommen.  Kom til et par gode timer i 
det hallowenpyntede hus og tag bedsteforældrene, vennerne, kammeraterne og naboerne med. Kom til 
en ”uhyggelig” oplevelse og god ”uhyggelig” mad. Der er præmier til de 3 i uhyggeligste 
udklædninger. 
 
Tilmelding senest mandag den 28. oktober helst på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ evt. til 
Christiane på tlf. 2761 0758.  Pris for deltagelse inkl. noget at spise er kun 40 kr.. 
 
Da vi mangler hjælpende hænder, vil det bare være herligt, hvis nogen vil være med til planlægningen 
og nogle praktiske opgaver – det er ikke noget der vil lægge beslag på meget tid.  Kontakt Christiane 
2761 0758 - for nærmere information. 
 

 
 

▄ 
Andebanko mandag den 4. november kl. 19.00: 
Traditionen tro holder vi andebanko, så der er mulighed for at score andestegen til Mortens Aften – 
denne gang er der også sidegevinster sponsoreret af SuperBrugsen i Skårup.  Dørene åbnes som vanligt 
kl. 18, der er mulighed for at købe øl, vand og kaffe til rimelige priser. Der er mulighed for transport 
med ”Oskar II”, kørsel kan bestilles hos Finn på tlf. 7121 1231 – pladserne besættes efter først til 
mølle. 

▄ 
 

Onsdag den 13. november 2019 kl. 19.00. 
En underholdende aften med Erik Clausen og Anders Bækholm. 

“Fra den ene hjernehalvdel til den anden” 
 

 

Vi er glade for at det er lykkedes for os at få lavet en aftale 
med en legende fra den danske filmbranche og den 
kulturelle scene – Erik Clausen. 

Vi siger derfor velkommen ombord i Erik Clausens højt 
flyvende univers. Nu spreder vi vingerne ud og tager en tur 
ud i gøglerens verden, hvor han vender alle ting på hovedet. 
Om ikke andet, så vender han tingene på vrangen. Stiller 
spørgsmålstegn ved den stærkt opreklamerede normalitet. 
Stiller lighedstegn mellem mænd og kvinder, absolut til 
kvindernes fordel, når Erik Clausen gennemgår hvordan vor- 

herre havde det, da han skabte henholdsvis manden og kvinden. Det er et talkshow på fuld speed, (glem alt 
om "ældrebyrden"). Her er det Erik Clausen med sin lange livserfaring der øser forskellige anekdoter ud  
 

Fortsætters næste side. 



66

 
 
over publikum med risiko for humoristiske bivirkninger og risiko for at du kan kende dig selv, mand eller 
kvinde, ung eller gammel. 

Fra den ene hjernehalvdel til den anden, går ud på at forene de to halvdele der normalt lever adskilt. Som 
et par i en separation, som et par i en total krise, som et par der hele tiden er i terapi. Ja, prøv at få fantasien 
forenet med det praktiske. Det er Clausen på slap line (meget slap).  Velkommen ombord. 

Prisen for underholdning kaffe & kage er kun 200 kr. for voksne, 100 for børn. 

Tilmelding senest mandag den 11. november helst på https://aabyskov.nemtilmeld.dk. Evt. til Jørgen 
på tlf. 4224 7143.                                                                                                                   

▄ 
 

Fredag den 22. november kl. 18.00 – vinsmagning. 
Bemærk ny dato. Da vi fik mulighed for at få Erik Clausen til at komme og 
underholde den 13. november, har vi besluttet at flytte vinsmagningen, idet ingen 
skal snydes for denne aften. 
 
 

 

Et tilbagevendende arrangement er vinsmagning og naturligvis med 
Erik Prangsgaard.  Denne gang er temaet Julens Vine.  Der diskes 
op med 8 forskellige vine, som passer godt til en god dansk 
traditionel julemiddag.  
 
Til vinene serveres små retter, der passer til vinene.  
 
Vi har naturligvis sørget for, at der er gode tilbud på vinene som kan 
bestilles og købes i SuperBrugsen i Skårup.  Der vil være gode 
muligheder for at sikre en god flaske til julemaden. 
 
Prisen for både vin og mad er kun 225 kr. 
Tilmelding senest tirsdag den 19. november 2019 helst på 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk  evt. til Jørgen på tlf. 4224 7143,  

▄ 
 
Torsdag den 5. december kl. 19 – julebanko! 
Traditionen tro holder støttegruppen julebanko.  Dørene åbnes som altid kl. 18.00.  Der kan købes 
drikkevarer m.m. til rimelige priser. 

▄ 
 
Fredagsbar med gløgg og æbleskiver den 6. december kl. 16 til ca. 18. 
 

 

Det bliver årets sidste fredagsbar i 2019, hvor vi håber på 
god tilslutning, så vi kan hygge os med gløgg og 
æbleskiver. 
 
Er der nogen der har lyst, kan der sikkert også blive 
mulighed for en gang rafling, kortspil eller brætspil. 
 
Det vil også være godt, hvis vi kan få en snak om indhold 
og form for fredagsbar i 2020, hvor første fredagsbar er 
den 3. januar, hvor vi ønsker hinanden godt nytår med et 
glas ”bobler”. 

▀ 
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Søndag den 22. december kl. 18.00 – juletræ! 
 

 

 
Ingen jul uden juletræ i forsamlingshuset – derfor er der igen juletræ med 
godter, julelotteri, julemand, risengrød og meget mere – som altid den 22. 
december. Reserver aftenen og kom til nogle hyggelige timer, der kan være 
forberedelsen til en afslappet juleaften. Tag hele familien med.  Der er 
julegaver til alle børnene. 
 
Tilmelding nødvendigt, senest den 18. december 2019 helst på: 
 https://aabyskov.nemtilmeld.dk evt. til Ellen på tlf. 4224 4854. Pris for 
voksne og børn 50 kr., ved tilmelding oplys venligst alder og køn på 
børnene. 

▀ 
Afholdte arrangementer: 
 

Torsdag den 29. august: 
Ghita Nørby og Lars Hannibal ”I ord og Toner” -  for fuldt hus. 

Af Ellen Larsen, foto Jørgen Larsen. 
 
En aften med Ghita Nørby og Lars Hannibal i et forsamlingshus, er ikke noget der sker hver dag.  Jeg 
oplevede en utrolig veloplagt Ghita Nørby og Lars Hannibal. Lars Hannibal understøttede Ghitas fine 
fortolkning af nogle af H.C. Andersens eventyr, men ikke mindst hans fantastiske guitarspil.  
 
Ghita Nørby fortalte også: At hver gang hun kom ”over broen” ud i de mindre byer – på landet og i 
fotrsamlingshuse oplevede hun at der faldt en ro over hende, der så betød at hun og gæsterne var meget 
på bølgelængde. 
 
Ghita og Lars kom også ind på hvor dejligt, specielt det var at være i netop vores forsamlingshus, hvor 
de synes arrangementet, lokal befolkningen og selve huset emmede af entusiasme, skøn beliggenhed 
og smuk indretning. 
 
Hendes historier af H.C. Andersen fortæller hun meget levende, med mimik og pauser i historier, der 
tryllebinder og publikum. 
 
Samspillet og ping-pong mellem Ghita og Lars om oplevelser i hverdagen blev godt og humoristisk 
fortalt.  De underholdt uafbrudt i 5 kvarter, der bestemt ikke blev oplevet som lang tid.  Efter en god 
afslutning, hvor publikum rejste sig og klappede, blev der serveret kaffe, boller og kage.  Sædvanligvis 
er der en kaffepause i løbet af en ”opførelse”, vi var derfor spændt på om publikum ville blive og nyde 
kaffen og snakke sammen efter ”forestillingen”, næsten alle blev og snakken gik, så der er ikke nogen 
tvivl om, at stemningen var virkelig god. 
 
Jeg tror alle gæsterne, havde en rigtig dejlig oplevelse af den gode kulturelle slags, hvor de to 
”aktører” drog hjem til ”Staden” med gode minder om en super aften i et forsamlingshus langt ude på 
landet, hvor der var fuldt hus. 
 

                                  ▀             
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Mandag den 30. september 2019: 
”Et år uden Kim Larsen” 

Foto Jørgen Larsen 
En aften hvor vi kunne markere etårsdagen for Kim Larsens død, hvilket skete med 
fællessang og fuldt hus i forsamlingshuset. 

 

Det var med lidt spænding vi planlagde aftenen i oktober sidste år, 
et var at Kim Larsen var på alles læber, noget andet var, om vi kunne 
samle nok til at gennemføre et arrangement med fællessang. 
 
Det kunne vi til fulde, idet der kom så mange tilmeldinger, at der 
blev fuldt hus. Vi skulle have en til at styre aftenen og valget faldt 
på Jesper Vognsgaard, der tidligere har været forstander på Ollerup 
Musik Efterskole.  Det viste sig at valget var rigtigt.   
 
Jesper Vognsgaard sørgede for musik på klaver og saxofon. Hans 
søn Johannes spillede guitar på god ”Kim Larsen vis”, så de 
musikalske rammer var helt i top.  
 

Der var trykt en hæfte med udvalgte Kim Larsen sange, både de kendte og mindre kendte og sange, 
der ikke var hans, men som han havde indspillet og fortolket ved hans mange koncerter. 

 

 
Jesper fortalte at Kim Larsen var optaget i 
Kulturkanon med albummet ”Værsgo” der beskrives 
som et værk, ”der holdt fanen højt ved at hylde netop 
de folkelige egenskaber” og emmede af solidaritet med 
”Larsens eget miljø på Christianshavn”.  Radiovært 
Alex Nyborg Madsen udtrykte det med: 
”Han er fælles gods for os alle sammen.  Vi har alle 
sammen et forhold til de sange, han har skabt eller 
været med til at skabe, og han har fortolket gamle 
sange, salmer og sange fra Højskolesangbogen.” 
 
Det vil række for vidt at omtale eller citere alle de 

meget interessante informationer om Kim Larsens liv 
som Jesper fortalte om, han sammenfattede de mange 
facetter om Kim Larsen til ord der kunne dække hans 
person og lange karrierer:  
Skjald med unik stemme. Gennemslagskraft. 
Troværdig. Livslang gerning. Sagde nej til folkelige 
sangpriser. Samlingspunkt. Fællessang. Poet – fra 
det banale til det storladende.  Arbejdshest.  Meget 
belæst. 
På god Kim Larsen vis sluttede fællessangen med 

 

 

”Kringsat af fjender”, sangen som ofte var afslutningssangen ved Kim Larsens koncerter. – efter forslag 
fra salen, blev sangen sunget stående.   
Det var en aften, der levede op til alle forventninger, hvor de fleste der var med denne aften, fik kendskab 
til andre sider af Kim Larsen, end kun hans sange. Vore forventninger blev til fulde indfriet. Hvilket 
publikum også gav en klar markering på, idet der blev givet stående bifald og klapsalver. 

▄ 
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SKÅRUP GYMNASTIK ER KLAR MED EN NY SÆSON, FOR 
NYE OG GAMLE GYMNASTER… 

Babygymnastik – torsdag kl. 10-11 i Skåruphallen (Fitness-salen) 
Skårup gymnastikforening tilbyder babygymnastik for babyer fra 3-12 mdr.  

Starter i uge 36 - 10 x  i Skåruphallen - fitness-salen  

Kom og leg med dit barn. 

Du vil få inspiration til hvordan du kan stimulere dit barns sanser og motorik. Vi synger 
og laver bevægelser til musik i både højt og roligt tempo.  

Øvelserne vil være tilpasset dit barns alder. 

Familieholdet 1–4 år, opdeles efter alder. Onsdag kl. 16.30 –
17.30 på Skårup Skole 
Familieholdet er et hold hvor børn og voksne laver gymnastik sammen, vi synger, leger 
og sidst men ikke mindst leger på redskaber. 

Vi triller, ruller, hopper, løber og danser rundt på en sjov redskabsbane til god musik. Vi 
synger, kaster med bolde, kører "biler", leger fangeleg o.a. Det er sjovt for både børn og 
voksne. Målet med vores undervisning er at børnene lærer at bevæge sig til musik, at de 
får kendskab til kroppen og dens kunnen, at de føler glæde ved bevægelse og at de 
udfordres motorisk. 

Krudtugler – drenge og piger 5 år – 1. kl. – onsdag kl. 
16.30-17.30 på Øster Åby Friskole 
Krudtuglerne er et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med  1. klasse. Vi skal bevæge 
os til musik, have masser af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være 
sjovt at lave gymnastik, derfor får børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer 
ind, det være sig både rytme og spring. 

Spring og Parkour – drenge 1. kl – 5. kl – mandag kl. 17.30-18.30  

på Øster Åby Friskole

Kom og få en max sjov drengetræning, med spring, parkour og masser sjove 
træninger. Holdet er for drenge fra 1 kl. og opefter, der vil være plads til alle. 

Find mere info på www.skaarup-if.dk eller på facebook: 
Gymnastik i Skårup
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Spring og rytme – piger 1. kl – 4. kl. – mandag kl. 16.15-17.30 – 
Øster Åby Friskole 

En flok glade tøser, som elsker at bevæge sig. 
Vi skal mærke kroppen, hoppe til musik, springe på baner, dreje rundt i luften og på 
gulvet. Måske kan du allerede slå vejrmøller eller stå på hovedet ellers lærer du det helt 
sikkert i år. Under træning vil holdet være opdelt i flere gruppe, så man får mest ud af 
timen. Vi slutter gymnastikåret med opvisning. 
Kom og vær med - Spring og Rytme Piger er for alle.  

NYT HOLD I FORENINGEN I ÅR…. DANS FOR DE MINDSTE. 
Dans – 0. – 3. kl. – Skåruphallen (Fitness-salen) – mandag 16.30 – 
17.15 
Er du vild med at bevæge dig til musik? Vi skal bevæge os til en masse god 
musik og føle rytmen med hele kroppen. Du vil få sved på panden og ømme 
fødder, men vi lover dig at du tager derfra med et smil på læben. 

Kvindeholdet – torsdag kl. 19.30-20-30 på Øster Åby Friskole 
Kroppen skal bevæges fra yderste tåspids til det yderste af fingerspidserne. Den måske 
lidt stive røgsøjle skal i bevægelse, bøjes fremover og lidt til siden. Vi skal grine og ha 
det sjovt, mens kroppen styrkes både fysisk og mentalt. På dette hold må man være helt 
ny gymnast ellers have prøvet det før, det vigtigste er lysten til bevægelse og 
fællesskab:-)  

Herreholdet – onsdag kl. 19.30-20.30 på Øster Åby Friskole 
Herreholdet er holdet til mænd i den "bedste alder", som gerne vil have en god gang 
grund gymnastik. Træning starter med 15 min. bold, herefter gymnastik, hvor hele 
kroppen bliver styrket. 

Holdet vægter også den sociale del meget. En fast tradition er et virksomhedsbesøg som 
den sidste træning. 

- MØD OP PÅ DET ELLER DE HOLD DER LYDER INTERESSANT FOR DIG, 
OG PRØV DET ET PAR GANGE INDEN DU BESLUTTER DIG. OPSTART I 
UGE 36 (2/9-5/9) .SOM NOGET NYT I ÅR, ER DER MULIGHED FOR 
AT OPDELE KONTINGENTET I 2 RATER. 

- VI GLÆDER OS TIL ENDNU EN SPÆNDSTIG SÆSON FULD AF 
BEVÆGELSE OG FÆLLESSKAB  

Find mere info på www.skaarup-if.dk eller på facebook: 
Gymnastik i Skårup
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GYMNASTIKSÆSONEN I SKÅRUP-IF ER NU GODT IGANG…. 
MEN DER ER STADIG PLADS TIL FLERE GYMNASTER PÅ DE 

FORSKELLIGE HOLD, SÅ MØD BARE OP :-) 

Går du i 1.-3. klasse og er 
vild med at bevæge dig 
til musik? Dans og 
rytme er et nyt 
hold ,hvor alle til og med 
3. klasse er velkommen. 
Vi skal bevæge os til 
musik og føle rytmen 
med hele kroppen. På 
holdet prioriterer vi , at 
det skal være sjovt og 
smittende at danse. Du 
vil få sved på panden 
samt ømme fødder, men 
vi lover dig , at du tager 
derfra med et smil på 
læben :-) 

Spring og Rytme pigerne er søde og seje piger fra 1. til 4 klasse, som 
hver mandag udfordrer sig selv i Øster Åby`s friskolehal. Sammen med 
dygtige trænere bliver der øvet samarbejde, kropsspænding, 
håndstand, trampolinspring og meget andet. Alle muskler bliver rørt -
også lattermusklerne :-) 
Der er plads til flere i vores fællesskab, så kom og vær med. Vi træner 
hver mandag fra 16:15-17:30 (Der er ingen træning uge 41 og 42) 
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På Spring og Parkour er der høj aktivitet med lege, spring, parkour 
og masser af glæde ved bevægelse. Alle drenge er velkommen. 
  

Kvindholdet er for kvinder i alle aldre. Kroppen bliver styrket og bevæget 
fra yderste tåspids til den yderste fingerspids. Den måske lidt stive rygsøjle 
skal i bevægelse, bøjes fremover og lidt til siden. Vi skal grine og ha det     

sjovt, mens kroppen 
styrkes både fysisk og 
mentalt. På dette hold 
må man være helt ny 
gymnast eller ha prøvet 
det før. Det vigtigste er 
lysten til bevægelse og 
fællesskab.  

SE MERE INFO PÅ 
WWW.SKÅRUP-IF.DK
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

DYREHANDEL
APS

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Damgårdsklubbens Loppemarked den 1 september 

En rigtig god dag med købelystne publikummer, mange fine 
ting skiftede ejere, 

Et pænt overskud som kan glæde de ældre i sognet og bussen 
Oskar II 

Næste arrangement fra Damgårdsklubben  
 

Julemarkedet den 1 december 

Kørsel med Oskar skal bestilles senest den 24 November ved  

Finn vores Kørselsleder på tlf. 71-21-12-31 

Hilsen 

bestyrelsen Damgårdsklubben 

Damgårdsklubbens Loppemarked den 1 september 

En rigtig god dag med købelystne publikummer, mange fine 
ting skiftede ejere, 

Et pænt overskud som kan glæde de ældre i sognet og bussen 
Oskar II 
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Kørsel med Oskar skal bestilles senest den 24 November ved  

Finn vores Kørselsleder på tlf. 71-21-12-31 

Hilsen 

bestyrelsen Damgårdsklubben 
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En rigtig god dag med købelystne publikummer, mange fine 
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Lørdag d. 26. oktober 
Folkefest

Torsdag d. 24. oktober kl 18.00
Spis sammen i Vejstrup Forsamlingshus

Onsdag d. 30. oktober kl 18.00
Høst/Efterårsfest i Pensionisthuset

Fredag d. 1. november      
Legestue på Vejstrup Efterskole, med mange 
spillemænd. www.brudagerfolkedansere.dk

Fredag 8. november
Henning Stærk / Skårup Musikforsyning

Lørdag d. 16 november
Avisindsamling

Lørdag d. 9. nov. og søndag d. 10. nov.
fra  10.00-15.00 begge dage

Pensionisthusets-støtter afholder Julemarked

Lørdag d. 16. november kl 10.00-14.00
Spis sammen i Vejstrup Forsamlingshus

Søndag d. 24. november kl 15.00
Spis sammen i Vejstrup Forsamlingshus

Onsdag d. 27. november kl 14.00
Juleafslutning i Pensionisthuset

Lørdag d. 1. decber
Julemarked i Damgårdsklubben

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944

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

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

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

Nye aktiviteter i Skårup Idrætsforening; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk


