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 Kære Folk & Fæ læser!
Du sidder med det nummer af bladet, der omdeles af  

vores trofaste indsamlergruppe. - De andre 5 numre 

omdeles af Tryksagsomdelingen. - Desværre er der en  

del husstande, der ikke modtager bladet, og det er  

naturligvis uacceptabelt, da vi betaler for, at alle private  

husstande i ”vores distrikt” modtager bladet, - også selv  

om de ikke ønsker reklamer. - Det er kun private  

husstande, der modtager bladet. 

Kontakt Tryksagsomdelingen på telefon: 6222 2222 hvis  

du ikke modtager de 5 numre af bladet i årets løb.

Folk & Fæ er ikke et reklameblad, men et borgerblad  

med støtte fra alle vore trofaste sponsorer, foreninger,  

institutioner og skoler.

Vores vigtigste opgave er i tekst og billede at beskrive  

hvad der foregår i lokalsamfundet. - Det kan være svært  

at følge med i, hvad der foregår rundt omkring i hele  

området, men så kan du måske give nogle oplysninger til  

redaktøren, der kan formidle en kontakt, hvis der sker  

noget spændende i dit lokalområde.

Vi bringer ikke kommercielle indslag som f. eks. private  

loppemarkeder o.l. - men det gør vores hjemmeside  

gerne. - Prøv at skriv til den.

 Hvis du ikke var hjemme, da indsamleren kom forbi,  

kan du støtte bladet på en ny måde. - Vi kan nu modtage  

et beløb til bladet med:

MobilePay på tlf. nr. 25487386

STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER BLADET

Bladet omdeles 6 gange årligt til ca. 2.000 husstande.

Deadline for næste blad er:

Mandag d. 5. oktober kl. 17,00

Indlæg sendes til Anja: 

anja@skaarupgrafisk.dk 
Oplysninger til vores hjemmeside sendes til :

nillephilbert@gmail.com

Du kan også støtte bladet ved at indbetale et 

beløb på vores konto i FYNSKE BANK: 

Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123

Hermed de bedste sommerhilsner fra Folk & 

Fæ.           

Henning Philbert 
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I januar fik Folk & Fæ en ny hjemmeside. For at gøre hjemmesiden mere overskuelig, slette-
de vi en del funktioner, så der nu kun er ting med direkte relevans for bladet. Hvis flere vil 
bruge aktivitetskalenderen, kan den blive en god kilde til information om aktiviteter i vores 
lokalsamfund. Her kan du se en oversigt over de forskellige dele: 

Vores Facebookside 

Seneste blad: Straks ef-
ter udgivelsen ligger det 
nye blad på hjemmesiden 

Bladarkiv: Alle udgivne blade siden 2010 

Forsiden: Skiftende oplys-
ninger om aktuelle ting i 
bladets regi. Herunder: Om 
Folk & Fæ: Bladets historie 

Billedarkiv: Forskellige 
billeder fra lokalområ-
det og tidligere blade 

Sponsorer: Visitkort og links 
til alle vores sponsorer samt 
vores aktuelle annoncepriser 

Aktivitetskalender: Her 
kan vores læsere via en 
mail tilføje små og store 
aktiviteter. 

Kontakt: Mailadresser og tlf. 
numre til bladredaktionen 
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Oure Friskoles nye leder, Benni Hauge Pedersen kig-
ger op fra sine papirer og hans ansigt bryder straks 
ud i et stort smil, mens han breder hænderne ud mod 
Deres udsendte og byder hjerteligt velkommen til 
en samtale, der i løbet af den næste gode times tid 
blandt meget andet kommer til at dreje sig om Clint 
Eastwood, jazzmusikkens improvisationer, fællessk-
ab, økonomiske målsætninger og frihedstanker. 

Benni i godt selskab

På væggen bag skrivebordet og i selskab med spæn-
dende kontrafejer af Albert Einstein, N. F. S. Grundt-
vig og alle skolens elever ses et stort billede af Clint 
Eastwood, som ganske usentimentalt sender sit cool 
blik ud over hele rummet. Benni bemærker straks, at 
Deres udsendte har svært ved at løsrive sig fra East-

woods inciterende blik. ”Hvorfor ofre flere tusind 
kroner på psykologer og terapeuter, hvis ens prob-
lemer lige så godt kan klares med en god, gammel 
Clint Eastwood-film?”, spørger han, og har med det 
spørgsmål lagt klart ud i den åbenhjertige samtale 
med Deres udsendte. 

Udenfor i forsommerens klare sol holder børnene 
et tiltrængt frikvarter, og lydene fra skolegården 
strømmer ind gennem et åbent vindue og danner et 
livsbekræftende lydspor for samtalen. Som forklar-
ing på, at det store billede af Clint Eastwood hænger 
netop dér, bag arbejds- og skrivebordet fortsætter 
Benni: ”Selvfølgelig er det nødvendigt med profes-
sionel psykologhjælp, hvis man ikke kan komme vi-
dere og har store problemer i sit personlige liv, men 
det kan altså også være helt befriende at smække en 
god gammel Clint Eastwood i DVD-afspilleren. En 
film med Eastwoods barske Dirty Harry  er uden de 
store dikkedarer. Her bliver der taget hånd om de 
problemer, der opstår hen ad vejen. Barskt, men ær-
ligt og regulært - og det kan jeg godt lide. Tager man 
tingene, som Dirty Harry gør, bliver det helt sikkert 
nemmere at se forandringer i livet som muligheder 
i stedet for begrænsninger. Jeg mener: nogen gange 
behøver man ikke komplicere tingene mere end højst 
nødvendigt, vel?,” forklarer Benni, og han uddyber: 
”Overført på den situation, friskolen og børnehaven 
står i netop nu: det er ikke nogen hemmelighed, at 
friskolen og børnehaven har gennemgået en lang 
række forandringer gennem de sidste år. Forandring-
er, der både har haft eksterne og interne årsager, og 
som har haft store økonomiske konsekvenser. Men 
det ser jeg udelukkende som en kæmpe udfordring. 

For nu at citere en anden af Clint Eastwoods karak-
terer, Robert Kincaid fra filmen The Bridges of Mad-
ison County fra 1995: ”Things change. They always 
do, it’s one of the things of nature. Most people are 
afraid of change, but if you look at it as something 
you can always count on, then it can be a comfort.””

Forandring   fryder
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”Så forandring er godt - forandring fryder. Men for 
at kunne skabe gode forandringer, er det afgørende 
først at få blotlagt de udfordringer, skolen står 
overfor – og udfordringerne er først og fremmest 
af økonomisk art.” konstaterer Benni nøgternt og 
fortsætter: ”I alle de sammenhænge, jeg har været 
en del af i min karriere, har jeg set mig selv som en 
problemknuser. Og skal man knuse problemerne på 

Oure Friskole, er det vigtigt at tage problemerne i 
den rigtige rækkefølge og sørge for, at alle på skolen 
bliver en del af en åben og ærlig samtale om løs-
ningerne og visionerne. Alt må frem i lyset.” Sådan 
er Bennis tilgang til den nye udfordring, som han i 
november 2014 tog fat på, da han overtog stillingen 
som skoleleder på friskolen i Oure, der nu har til 
huse i den tidligere Sct. Michael Skole. 

Siden Benni  tiltrådte stillingen, har han været vidne 
til, at den lokale købmand har drejet nøglen om, og 
lige som resten af byen står friskolen over for tunge 
udfordringer. Det er nu ikke noget, der får Benni 
til at ryste på hænderne. ”Byen har da nogle store 
udfordringer, men jeg har en klar fornemmelse af, 
at det er det lokale engagement og fællesskab, der 
er forudsætningen for friheden og muligheden for 
at skabe noget nyt”, siger han eftertænksomt. ”Vi 
kan ikke bare sætte os ned og vente på, at der en 
andre, der klarer problemerne for os. Vi skal vende 
den negative tendens om, og bruge det til at arbejde 
fremad, for der er masser af mennesker, der er en-
gagerede i at ville skabe noget godt her i byen.”

Det er ingen hemmelighed, at Oure Friskole og 
Børnehave har gennemlevet nogle år med store 
økonomiske udfordringer, og at der var brug for en 
leder med kompetencer indenfor økonomi til at rette 
op på skuden. Benni Hauge Pedersen søgte ikke den 
ledige stilling, men blev headhuntet til jobbet. Derfor 
lagde bestyrelsen ved ansættelsen afgørende vægt på 
at finde et emne med økonomisk indsigt, lærer- og 
lederuddannelse og sidst, men ikke mindst leder-
erfaring. ”Alt ser lyst ud nu,” smiler Benni. 

Benni i koncentreret arbejde på kontoret

Tidligere Sct. Michael skole, 
nu Oure Friskole
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”Regnskabet for 2014 var ikke fantastisk, men vi har 
udarbejdet et budget for 2015, der er realistisk og 
ansvarligt, og skolen har ingen tyngende gæld, men 
alene udfordringer, der skyldes tidligere års dårlige 
økonomiske drift. Samtidig er der en god opbakning 
fra engagerede og dedikerede forældre. Så det tegner 
godt.”

Velkommen til Oure Friskole

For Benni har det været helt afgørende at få styr 
på hele det økonomiske område, og derfor bærer 
samtalen heller ikke præg af floromvundne pæda-
gogiske programerklæringer. ”Vi kan have lige så 
mange pædagogiske visioner, vi vil. Det nytter alt 

sammen ingenting, hvis ikke vi får skabt de nød-
vendige økonomiske forudsætninger for at drive 
skolen og børnehaven forsvarligt og ansvarligt!” 
understreger Benni med stor overbevisning. ”Derfor 
har jeg først og fremmest koncentreret mig om at få 
rettet op på den økonomiske side af skoledriften, og 
her er et nøgleord ansvar og tillid,” fortsætter han. 
”Tillid er i det hele taget grundstenen under ethvert 
samarbejde. Og det gælder både i forhold til banken 
og i forholdet til børnene og medarbejderne på sko-
len. Har vi tillid til hinanden, kan utroligt meget lade 
sig gøre. Og her er det vigtigste at huske på, at det er 
børnene, der ER skolen. Det må vi aldrig glemme,” 
understreger Benni.

”Så midt i alt det økonomiske skal der selvfølgelig 
også være plads og tid til at drøfte, hvad der egent-
lig er de bærende værdier for skolen. Og derfor var 
noget af det første, jeg gjorde efter min tiltrædelse 
da også at spørge medarbejderne: Hvad er egentlig 
det Grundtvig-Koldske? Hvordan udmønter det sig 
i dagligdagen og hvad betyder det for skolens frem-
tidige liv? Det er der kommet en god proces ud af, 
fornemmer jeg. Vi lægger stor vægt på fællesskabet og 
friheden, og så er grundord for os ansvar, nærvær og 
autencitet i dagligdagen. Vi har ligefrem et motto, der 
kører på de tre grundsten: nærvær, fællesskab og 
begejstring”, pointerer Benni. 

”Op til jul indviede vi 
friskolens bibliotek, som 
vi håber på bliver udvidet 
med tiden. I forbindelse 
med den store dag nævnte 
jeg, at fortællingen er ét 
ud af flere særkender ved 
vores Grundtvig/Koldske 
friskole. Vi vil gerne, at 
fortællingen og det skrevne 
ord får en vigtig plads i
vore elevers skolegang. 

Børnene er alfa og 
omega på skolen
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I den dannelse skulle biblioteket gerne spille en 
fremtrædende rolle,” pointerer Benni.

Hans egen livs- og dannelsesrejse startede i det store 
udland, i Iran, hvorfra han 11 måneder gammel kom 
til Danmark som adoptivbarn. Han voksede op med 
sine forældre i Vindeby på Tåsinge og fik tidligt en 
stor interesse for elektronik, teknik og mekanik. Han 
valgte dog at lade sig uddanne som landmand fra 
Dalum og Korinth, og i forbindelse med landbrug-
suddannelsen arbejdede han bl.a. som fodermester 
på en svinebesætning i Trunderup ved Kværndrup. 
”Jeg havde nogle vage idéer om at blive agronom, 
men undervejs i uddannelsen fik jeg interesse i for-
midlingsdelen. Efter HF-eksamen valgte jeg derfor 
at begynde på Skårup Seminarium, hvorfra jeg tog 
læreruddannelsen i 1998 med Fysik og Biologi som 
hovedfag.” 

Benni har en meget bred ledererfaring fra både 
folkeskolen (bl.a. Kerteminde og Assens kom-
muner) og fra erhvervsskoler, og han har suppleret 
læreruddannelsen fra Skårup Statsseminarium med 
en HD i organisation og ledelse fra Syddansk Uni-
versitet. Sideløbende med sit arbejde som leder for 
friskolen er han i gang med et kandidatstudium i 
økonomistyring og organisation.

Med Grundtvig og Kold som vejvisere
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Det lyser ud af Benni, at han befinder sig godt i sin 
nye lederstilling og med de udfordringer, stillingen 
fører med sig. Han er fuld af gå-på-mod og har 
allerede mange spændende tanker, ikke bare om 
friskolen, men også om hele lokalsamfundet om-
kring Oure. Han vil gerne gøre skolen til et samling-
spunkt i byen.
”Jeg vil gerne gøre skolens aula til et levende hus, 
også når det ikke er skole. Vi har hyret en fundraiser, 
som skal hjælpe skolen til på længere sigt at blive 
Oures kulturhus med koncerter, fysisk aktivitet og 
debatarrangementer,” fortæller Benni, som ikke selv 
bor i Oure.
”Jeg løb ind i en pige fra Middelfart. Hun ville gerne 
flytte til Middelfart og jeg
ville gerne blive på Sydfyn, så Odense blev kompro-
miset.” Benni er nu blevet gift med Vinnie, pigen fra 
Middelfart, som er handelsuddannet og arbejder som 
ergoterapeut. Sammen har de to børn, Josephine og 
Nicoline på 14 og ni år. De bor i Bellinge i Odense, 
hvor Benni i øvrigt er formand for skolebestyrelsen 
på Rasmus Rask Skolen.

Et vigtigt motto i Bennis liv har været Dalum Land-
brugsskoles motto”Aldrig færdig - men altid på
vej”. Og er man hele tiden på vej, er det vigtigt at 
have en klar målsætning og evne til at blotlægge 
forudsætningerne for at nå det mål – og så er det 

vigtigt at være i stand til at improvisere. Netop evnen 
til improvisationer finder Benni i sin store lidenskab 
for jazz-musikken. ”Jeg har vel været en 15-16 år, 
da jeg første gang hørte  Charlie Parker på saxofon. 
Det slog fuldstændigt benene væk under mig, og jeg 
kastede mig ud i at lære at spille på det vidunderlige 
instrument,” fortæller han med stor glød. Benni har 
gennem mange år spillet med i bigbandet BasicBig-
Band, ligesom han har været med til at arrangere et 
væld af jazz-arrangementer på Langeland. ”Sæt en 
jazzplade på med en af historiens store saxofonister, 
og før de første 20 takter er spillet, kan jeg fortælle 
dig, hvem saxofonisten er,” smiler han og fortsætter: 
”Jazzmusikken betyder kolossalt meget for mig. Jeg 
har nærmest haft et livslangt kærlighedsforhold til 
jazz, R&B og soulmusik. Det er de store klange, der 
rammer mig. Og den store grad af individuel frihed 
i jazzen og dét, at evnen til improvisation fylder så 
meget. Samtidig med, at man jo er en del af en større 
sammenhæng. Måske hænger min lidenskab for den 
slags musik sammen med, at netop musikken ud-
folder de allervigtigste ting i livet – og at musikken 
bedre end alt andet udtrykker, at rytme, improvisa-
tion og forandring fryder.”

Tekst: Anders Carlsson
Fotos: Henning Philbert
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Alt i 
reperation på

BÅDE, 
PÅHÆNGS-
MOTORER,  

TRAILERE OG 
HAVEMASKINER

Salg af brugte 
maskiner

Salg af ny e 
havemaskiner 

til rigtige 
forårspriser

Som altid 
gratis afhentning 

og levering!

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

 

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

Selskaber  på op til 65 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

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

Bagergade 28-30 · 5700 Svendborg 
Tlf. 29 60 26 18  
www.osterdalen.svendborg.dk
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Fernisering med  
David Moodie & Ole Victor  

Søndag d. 5. juli 2015 kl. 14.00 

Livskunst i pagt med naturen 

Han er født i Ohio en måned efter USA’s atomangreb på Hiroshima og 

20’erne, besluttede han sammen med sine to yngre brødre og sin da-

I San Francisco købte de fire pionerer en gammel dansk galease ”Anne 
Margrethe” af Svendborg fra 1912. De omdøbte skibet ”Fri” og sejlede 
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David og hans besætning tilsluttede sig og i marts satte ”Fri” 
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Davids firma ”Moodie Mobiles” sælger alt fra små kobberøreringe til 6 m2 store mobiler. De kan ses på man-
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Olaf Søndberg 

NÆSTE UDSTILLER I KULTURCENTERETS GALLERI: 

”Galleri Moodie’s”, hvor han og Jane arrangerer skiftende udstillinger, events og 

Du kan læse mere om galeasen ”Anne Margrethe” i Ole Mortensens bog: 
100 år i søen ”Anne Margrethe” eller besøge hjemmesiden: 

og læse om Davids videre sejlads og skibets historie.
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

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

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

Velkommen i 
Fynske Bank i Skårup

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

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

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

www.fynskebank.dk
Skårup Stationsvej 16, 5881 Skårup

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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Til fernisering med Ole Victor i Skårup Kulturcenter.
Søndag d. 5. juli var en bravende varm sommerdag, hvor de fleste nok foretrak en tur til stranden  

eller bare sidde hjemme i skyggen med noget iskoldt i glasset. - Men heldigvis var der en lille  

skarer af kunstinteresserede folk, der trodsede den stegende hede i Galleriet i Kulturcentret.

Næste kunstudstilling omtales andet sted i bladet.
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KULTURCAFEEN I SKÅRUP 

inviterer til KREATIV CAFE

TORSDAG D. 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, og 17.12. 

Alle dage kl. 19 - 21.

Har du lyst til at være med i et fællesskab omkring kreative aktiviteter - enten det er

strikning, hækling, syning eller du bare har lyst til at hyggesnakke -  så er du velkommen !!

Ideen er at dele sin hobby med andre, udveksle erfaringer eller 

hjælpe med en drilsk opskrift. 

Kom og lad os inspirere hinanden!!

Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding.

Kaffe/te mv. kan købes.

Evt. spørgsmål og forslag kan rettes til 

Merete Petersen

Tlf. 23429198 - 65981199

Pris:	  Voksne:	  50	  kr.	  
Børn	  3-‐12	  år:	  25	  kr.	  

Kl.9.30-‐11.00	  
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OK og SuperBrugsen støtter Skårup Idrætsforening

Her vises det samlede beløb fra 2007 – 2014 af  Steen Johansen – Basse – Paw Henriksen

Der opstod den ide, at det kunne være sjovt at

se, hvor mange penge, der i tidens løb er givet  

til Skårup Idrætsforening fra OK benzin og 

Superbrugsen i Skårup, og Paw Henriksen 

kontaktede OK for at få det rigtige beløb.

I alt 111,029,43 kr. fra 2007 – 2014.

Formanden for Skårup Idrætsforening 

Arne Buck fortæller:  Det er rigtig mange  

penge, som Idrætsforening er utrolig glade for,  

- og han fortsætter med at fortælle, at  

Idrætsforeningen har ca. 1100 medlemmer  

hvoraf ca. 600 er børn og unge.

 - Vi bruger de mange sponsorkroner til fælles  

aktiviteter, til udvikling af vore unge  

medlemmer, til nye materialer samt til støtte til  

sociale arrangementer. 

 - Vi har et fortrinligt samarbejde med  

Superbrugsen , som jo er et naturligt  

samlingssted i vores by og helt afgørende for  

fællesskabet. - Vi håber, at dette samarbejde vil  

fortsætte mange, mange år fremover - slutter  

formanden for Skårup Idrætsforening 

Arne Buck.  

Basse har været aktiv i mange år med at  

”sælge” Ok Benzinkort, og han fortæller, at  

man gratis støtter foreningen, da det er OK og  

Superbrugsen, der indbetaler et antal ører, for 

hver liter benzin eller disel, der bliver tanket  

med et OK Benzinkort.

Hvis man ikke møder Basse en af de dage, han  

står i SuperBrugsen, kan man gratis få en 

brochure til et OK Benzinkort i butikken – men  

husk at få registreringen til Skårup 

Idrætsforening, hvis man vil støtte foreningen.

Basse har ”solgt” OK Benzinkort siden 1996,  

og han ved derfor, at beløbet er langt større end  

det tal, der står på skiltet.

Ups ! Er det hovedregningen, det er galt med ?
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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 et mødested for mennesker 
 forskellighed  
 hjemlighed  
 fællesskab 
 kultur 
 frivillighed  

og ikke mindst 
 værdsættelse af de historiske omgivelser 

 

 

Nu er det virkeligt: Skårup Seminarium er 
endelig blevet solgt med henblik på at blive 
bygget om til dejlige seniorboliger.  
I løbet af de næste par år vil stedet gradvist 
blive fyldt med liv igen: I første omgang i form 
af arkitekter, håndværkere, fredningsmyndig-
heder, bygherrer osv. og i næste omgang, når 
hele herligheden står færdigombygget med 
leje-lejligheder af høj kvalitet, af mennesker, der ud over en komfortabel bolig vil kunne glæde sig 
over den smukke park, gymnastiksalen, festsalen og de mange muligheder for fælles aktiviteter og 
samvær på kryds og tværs - og sammen med alle os andre i Skårup. 

TV2 Fyn bragte den 12. juni en meget informativ TV-udsendelse, hvor investor Finn Thomsen og 
andre (en arkitekt, en politiker, en ejendomsmægler og undertegnede) blev interviewet om 
planerne for stedet og kom med deres kommentarer.  
På TV2's hjemmeside kan man stadig se indslaget ved at søge på 'Skårup Seminarium' eller følge 
dette link: http://www.tv2fyn.dk/article/516359?autoplay=1&video_id=82777 

 Foreningen Skårup Seminariums bestyrelse har 
kendt til projektplanerne siden december 2014, 
hvor vi blev kontaktet af investor Finn Thomsen, 
som på telefon fortalte om sine tanker om at 
bygge seniorboliger. Vi syntes, det lød 
spændende og inviterede ham til et møde med os 

efterfølgende, hvor vi hørte mere om byggeprojektet og tankerne bag og også selv bidrog med 
vore visioner og de ideer, der har været vigtige for os i de fire-fem år, vi har været i gang: 

Allerede fra første færd i 2010 har vi i 
Skolekredsen Højskolen i Skårup (der jo som 
bekendt først på en generalforsamling i 2014 
blev omdannet til den nuværende forening) 
villet 'gå efter' følgende kvaliteter, som vi har 
fundet væsentlige, uanset hvad der måtte 
ende med at blive etableret i bygningerne:  

 

Foreningen Skårup Seminarium 

Med disse parametre i tankerne kan man kun 
nikke genkendende og bifaldende til de 
kvaliteter, der ligger bag Finn Thomsens projekt. 
Her er der nemlig den samme række af bærende 
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elementer og kvaliteter, som skal være med til at gøre den kommende bebyggelse - ved navn 
'Seminariehaven' - til et dejligt sted at bo.  

I 2010, da vi startede tankerne om en højskole på 
seminariet, udgjorde ovenstående kvaliteter vores 
grundlag, og en højskole var simpelthen vores bedste bud 
på en 'form', der ville kunne bære alle disse elementer på 
én gang. 
Imidlertid er vi nu her i 2015 ikke i tvivl om, at en højskole 
ganske enkelt ikke vil være økonomisk bæredygtig til at 
kunne løfte opgaven med dette meget omfattende og 
ressourcekrævende bygningskompleks, og at de 
skitserede, kommende seniorboliger vil udgøre et helt 
andet, langt mere økonomisk stabilt, tidssvarende og 
fremtidsorienteret projekt - i samme ånd! 

Derfor er vi i foreningen enige om, at det er en glædelig 
nyhed for både foreningen og for hele Skårup, at der nu 
bliver bygget seniorboliger i seminariets bygninger.  
Det har gjort ondt på mange måder at se det tomrum, der har været lige her i Skårups midte i 
mere end 4 år, så der er god grund til at glædes.  

Da hensigten med arbejdet i Foreningen Skårup Seminarium i dette øjeblik dermed også er nået, 
kan vi i bestyrelsen med glæde og med ro i sinde sige, at det nu er tid til at lukke og slukke og 
nedlægge 'os selv', hvilket vi derfor gør på en ekstraordinær generalforsamling i oktober.  
Derfor denne indkaldelse allerede nu: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen Skårup Seminarium inviterer hermed til 
ekstraordinær generalforsamling 

torsdag den 8. oktober kl. 19.00 
i Laderummet på Rødegaard, Skårup Kirkebakke 3. 

Eneste punkt på dagsordenen: Nedlæggelse af foreningen. 
                                                                                                                  Mvh Bestyrelsen 

 

Det har været nogle spændende år med mange aktiviteter, mange ideer og tanker, visioner og 
drømme, som er sorteret, afprøvet og formet til de tre prospekter, som vi har været meget stolte af at 
vise frem. 
På næste side er der et udpluk af stemninger fra nogle enkelte arrangementer: Kurser, Kulturfest, 
foredrag, møder osv.  
Nu er vi omsider ved vejs ende - altså til oktober -  det har været rigtig sjovt! 
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 Kursus: I Havsteens fodspor  

Møllehave i vigør 
1 

 Bestyrelsen 
1 

Kulturfest 
1 

Om Tom Kristensen  
    og Karin Michaëlis 
1 

 Generalforsamling     
1 

 Kaffe til alle  
  Blomster til musikken 
1 

 Seminarieparken     
1 



23

Undervejs i de 4-5 års arbejde har vi nydt godt af mange gode menneskers velvilje og frivillige 
indsats, råd, vejledning og bidrag. Hver gang vi har haft brug for ekspertise eller et godt råd, er vi 
blevet mødt positivt af mange forskellige mennesker, der på hver deres måde har bidraget til 
arbejdet med input, inspiration og 'mandetimer' af enorm stor værdi for hele processen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   Tak til 

 Arkitektfirmaet Arne Birk v/Søren Thomsen - for kreative streger og gode ideer til indretning af en 
mulig højskole i seminariets bygninger samt plan for ombygningen 

 Revisor Ole Nielsen, Edelbo Revision - for økonomisk rådgivning, da vi en kort stund overvejede køb af 
bygningerne 

 Advokat Jesper Kjeldsen - for juridisk hjælp undervejs 
 Fundraiser og idemager Jørgen Andersen - for konsulent- og fundraisingbistand og kontakt til flere gode 

mennesker 
 IT-kyndig Brian Østergaard - for opsætning, søsætning og vedligeholdelse af højskolens hjemmeside 

www.hiskaarup.dk - indtil vi omsider fik lært det selv 
 Grafiker Anja Thunbo - for grafisk design og opsætning af de tre prospekter om visionerne for det gamle 

seminariums fremtid som højskole - plus alle mulige andre grafiske opgaver 
 University College Lillebælts rektor Erik Knudsen m.fl. - for mange ganges brug af seminariets lokaler 

og af parken til møder, arrangementer, Kulturfest osv.  
 Carsten Oxenvad og Jørn Larsen - for revision af regnskabet år efter år og flere ting 
 Alle gode musikere og bands - for velvilligt, med smil og godt humør at have stillet op til Kulturfesten 

2012, 2013 og 2014 og givet den gas  
 Lydmand Juan - for år efter år at have styret Kulturfesternes lyd, mekanik og teknik 
 Alle Skårups foreninger og enkeltpersoner - for hver især at have bidraget med mad, drikke, kaffe, te, 

kager, frugt, flag-allé, stole, borde, telte, smagsprøver, taler, sange, indslag og godt humør til 
Kulturfesterne 

 Henning Philbert og Torben Sørensen - for alle de mange fotos undervejs 
 Alle medlemmerne - for igennem snart fem år at have støttet arbejdet, troet på os og på ideen, for at 

have bakket op, båret over, holdt ved, sunget med, for at være troppet op og i øvrigt at have været 
trofaste og optimistiske 

 Seniorer uden Grænser og alle de andre ildsjæle - for at komme langvejs fra med inspiration og 
visioner, drømme og engagement 

 Erhvervsledere, embedsmænd, politikere, kultur- og skolefolk og andre deltagere ved stormødet i 
december - for iderigdom og engagement 

 Alle dem, der har deltaget i arbejdsgrupper undervejs - for netop deres fingeraftryk 
OG IKKE MINDST 

 Alle bestyrelsens medlemmer - for igennem disse 4-5 år uge efter uge at være mødt op med 
begejstring, ideer, lakridser, visioner, overbærenhed, kager, optimisme, loyalitet, kaffe, gå-på-mod, 
humor og altid med energi og vilje til at fortsætte - det har været en fornøjelse!!! 
 
TAK for det hele.  
                                                                                                              På bestyrelsens vegne, Helle Bøving, formand 
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

ENTREPRENØRFORRETNING
V/ aut. kloakmester 
Henning Larsen Åbyskovvej 38 62 23 12 10

Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup • Tlf. 62 28 10 89 • vejstrup@vejstrup.dk

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

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

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Tlf. 4088 1595     anja@skaarupgrafisk.dk    skårupgrafisk.dk

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgrafisk.dk ö skårupgrafisk.dk

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”



25

De to cubanske kunstnere Arcadio Tomás Capote Cabrera og Rubén Peña Balmaceda.... har i 2 
måneder arbejdet på Sydfyns Fri Fagskole med at skabe en række kunstværker, som flere i 
Skårup og omegn sikkert har bemærket allerede. ”Vi havde forskellige planer, men endte med at 
beslutte os for et skulptur i 3 dele med islandske heste ude på folden mod Klingstrupvej. 
Derudover har de lavet en 3,5 meter høj hånd, som med en lille person i håndfladen triller skolens 
logoer ud over kanten. Det symboliserer, at inden på skolen bliver fagligheden sat i spil med de 
unge mennesker med udgangspunkt i den trygge hånd”, fortæller viceforstander Lisbeth 
Refbjerg, som også har været med til at hjælpe cubanerne til Danmark. Det er nu på 15. år, at 
Arcadio og Ruben er i Danmark. De har gennem årene haft et tæt samarbejde med Nyborg 
Efterskole ligesom de også er tætt venner med Odense-kunstneren, Jens Galchiøt. De tager hjem 
igen i august, men hvis nogen har lyst til at få kontakt til dem, gerne med henblik på at udføre 
flere skulpturer, så kan man kontakte dem via Lisbeth. Hun kan kontaktes på 
lisbeth@sydfynsfrifagskole.dk - alle er naturligvis velkomne til at komme forbi og beundre 
skultpturerne, som kan ses fra Klingstrupvej. 

SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK   I  6223 1328   I   POST@SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK

CUBANSK KUNST PÅ 
SYDFYNS FRI FAGSKOLE 
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50 årsjubilæum
Lørdag den 27. juni 
blev 50-årsjubilæet for 
‘opførelsen af klubhuset 
afholdt i Kultur Cafeen. 
Mange af de frivillige fra dengang 
mødte op, og havde en rigtig hyggelig eftermid-
dag med de lovede røde pølser, vel tilberedt af 
Karin og Bodil, samt Vestfyn Classic øl spon-
seret af depot Svendborg. Tak for det Ove.
Hanne og Bodil havde bagt kage til kaffen.
 
Som tidligere beskrevet i Folk og Fæ har det - 
trods Richardt´s  søgen i arkiverne - ikke været 
muligt at finde ret meget tekst og billeder, men 
i løbet af eftermiddagen kunne vi ofte høre 
ordene: Kan du huske dengang vi..... Glæden 
over at have været med til at skabe noget på 
frivillig basis var ikke til at tage fejl af.

Til de yngre læsere skal lige nævnes, at alt 
arbejde fra udgravning af grund og blanding af 
beton foregik med en frontmonteret Lysbro.

Fra venstre: Kaj Bondo - Vagn Bech - Kurt Rasmussen - Tage Jeppesen - Richardt Sørensen - Aren 
Frederiksen - Jørgen Basse Nielsen - Kaj Hansen - Arne Møller Larsen - Jørgen Møller Larsen.

Arne byder velkommen.
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D.S.V. skovl og spade af det kendte mærke 
samt de bare næver. Dengang var der 50 kg. i 
en sæk cement og i øvrigt samme antal øl i en 
kasse - af træ.
 
Tak til alle jer fra dengang der mødte op og de 
- ganske vist få - der gerne ville bruge en efter-
middag sammen med os.
 
PS. Indenfor det politiske går meget op i 2020 
planer. Lokalt er 2020 også et vigtigt år. Skårup 
Boldklub blev stiftet 1. juli 1920, og Skåruphallen 
indviet 5. september 1970. Så det skal fejres.
 

Basse og Arne

Basse fortæller lidt om historikken.

Svend Christof fersen 
- Kaj Bndo - Richardt 
Sørensen - Svend 
Jensen - Kaj Hansen 
- Arne Post - Vagn 
Bech - Jan Jensen 
m/ barnebarn - Arne 
Frederiksen - Michael 
Jensen m/frue - Kurt 
Rasmussen.

Kurt Rasmussen - Arne Frederiksen - 
Tage Jeppesen - Käte Magård - Inger 
Magård - Karen Andersen - Lone 
Rasmussen - Bodil Jeppesen -
Hanne Frederiksen - Jørgen Møller 
Larsen  lytter til et par af Richardt´s 
fortællinger.



28

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

Er du træt af at sidde med dit regnskab
når alle andre holder fri så kontakt:

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

svendborg@photocare.dk
Tlf:: 62 21 55 01

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	  
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Pensionist Husets Støtter 
inviterer til 

 

Italiensk aften 
D. 17. oktober kl 18  

I Pensionist Huset, Stationsvej 10 i Skårup 
 

Efter et vellykket kokkekursus  i 
Toscana vil Inge og Mariann fra Skårup 

Fortælle om deres oplevelser 
og vise billeder . 

  
De vil servere forskellige toscanske 
retter. Afsluttet med kaffe og kage. 

 
Pris pr person for mad incl. et velkomstglas 

165 kr. 
 

Drikkevarer kan købes  
Sidste tilmelding den 5/10-15 

Annie 62231058 
 eller Nielsine 62231558 



30

 
 
 
             
 
 
               Pensionist-husets Støtter
       
       
      

 Aktiviteter i Pensionisternes Hus i Skårup 
Kortspil 
Mandag den 7. september kl. 1400 startes der igen op med kortspil i 
huset. 
Der spilles mange former for spil, også andet end kort. 
Hygge og samvær er i højsæde. 
Pris incl. kaffe med brød 10kr. 
Kom og vær med til hyggelige eftermiddage. Alle er velkommen. 
Evt. henvendelse til Britta Feder på 6223 2282 
 
Porcelænsmaling. 
Maling starter også mandag den 7/9 kl.1400. 
Der males på alle former for porcelæn. 
Ingen lærer, men vi lærer af hinanden. 
Der mulighed for at få brændt det færdigmalede porcelæn. 
Evt. henvendelse til Karen Margrethe på  29299437 
 
Nørkle eftermiddag. 
Der startes tirsdag den 8/9  kl.1330, 
Her bliver der strikket, hæklet, kniplet, orkeret og andre former for 
håndarbejde.   
Her er der heller ingen lærer, men mange er gode til at lære fra sig. Vi har 
nogle gange gæster, der er dygtig til et håndarbejde, som vi kan øve os i. 
Pris incl. kaffe 10 kr. 
Evt. henvendelse til Nielsine  på  6223 1558 
 
Som I kan se er der flere muligheder for at komme ud blandt andre og få 
nogle hyggelige timer, så det er bare om at møde op. Alle er velkommen 
uanset alder og køn. 
Husk :  Italiensk aften den 17/10 kl. 1800 -  se andet sted i bladet 
                Julemarked den 14 og 15. november. Kl. 10-15 begge dage. 
                Bordleje ved Nielsine på tlf. 6223 1558. 
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78. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     AUGUST - OKTOBER 2015

Skarup
Kirke    Sogn

o

Det har været en broget sommer – i hvert fald når man tænker på vejret. Efteråret bliver også broget. Ikke bare 
i forhold til vejret, men de næste par måneder forvandler naturen sig til et virvar af farver, og i dette smukke skift 
fra sommer til vinter vil vi i Skårup kirke glæde os til at invitere jer til blandt andet babysalmesang, konfirmandundervisning, 
syngsammen, studiekreds, foredrag, høstfest, teaterforestilling og Allehelgen.
Imellem alt det er der gudstjenester. Jeg er vild med gudstjenester. Det har jeg ikke altid været. Jeg har som sikkert 
mange andre fundet det irrelevant at gå i kirke, men jeg tror, det var fordi, at jeg ikke vidste, hvad det i virkeligheden 
gik ud på. Som i forhold til så meget andet gjaldt det for mig om at kunne hengive mig til situationen, stemningen, 
højtideligheden, før jeg kunne være i det. Det handlede om at slippe mine forbehold og min skepsis. Alt det, der 
gjorde, at jeg følte mig som gæst og ikke som en del af fællesskabet. Både liturgien, ritualerne og salmesangen 
oplevede jeg som noget tidsfjernt. Men jo flere gange jeg kom i kirke, jo mere følte jeg mig hjemme i det, så jeg ikke 
længere behøvede at bruge kræfter på at forsøge at overskride de skel, jeg havde stillet op mellem mig selv og det, 
der foregik. Det kan man sige var heldigt nok for mig, da det jo så viste sig, at jeg skulle være præst.  Jeg ved ikke, om 
jeg ville være kommet så meget til gudstjeneste, hvis jeg ikke var blevet præst, men jeg håber det. For det er så vigtigt 
en gang i mellem at stoppe op - stoppe tankemylderet, ugeplanen, målsætningerne og bare hengive sig til alt det 
uden om os, som også er en del af os. Tiden, året, livets gang, skønheden, mysteriet, ånden.. 
Gentagelsen og genkendeligheden hjælper til at kunne fornemme det, fordi det skaber ro. Ordene og musikken 
åbner op, og langsomt kan vi pilles ud af vores egen navles støj - alle vores forbehold og fortænkninger, så vi opdager, 
at vi er en del af noget ganske utroligt. Et ligeså frit, frodigt og forunderligt liv, som vi tillader det at være. Det er noget 
af det, jeg oplever, at en gudstjeneste kan.
                                                                          Jeg ønsker jer alle et efterår fyldt med hengivenhed. Ida F.
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Syngsammen 
Efter sommerpausen starter sangaftenerne op igen 
den første tirsdag i måneden fra september. Der 
bliver sunget nye som kendte sange og salmer i 
Kirkeladen fra kl. 19.00 – 20.00 tirsdag den 1. 
september, 6. oktober, 3. november og 1. december. 
Sidstnævnte sangaften markerer vi med hyggeknas 
og æbleskiver. Det er så hyggeligt, så kom bare 
og syng med. 

Fyraftensforedrag - 
En kort guide til et langt liv
Tirsdag den 8. september kl. 17.00 

i Kirkeladen vil aldringsforsker, dr.med. Henning Kirk 
fortælle om hjernens vedligeholdelse. I foredraget 
omtales den nyeste forskning, og der gives gode 
råd om, hvordan vi holder hjernen skarp og 
mindsker risikoen for at udvikle demens. Lad os 
endelig holde hjernerne knivskarpe i Skårup. 
Der vil undervejs 
blive serveret en 
sandwich og en 
øl/vand og prisen 
er 50,-.
Tilmeldingsfristen er 
den 4. september 
til Inger Jensen på 
mail: ingertage
@privat.dk eller på 
tlf.: 62 23 24 44. 
Vel mødt!

 

Babysalmesang
…”Vi kan varmt anbefale barselsmødre –og 
fædre at deltage i Babysalmesang i Skårup Kirke. 
Man går derfra med en dejlig følelse af ro indeni, 
og babyerne nyder sangen, nærværet og den 
afslappede atmosfære”.
Med tak til tidligere deltager Anja Outzen for de 
fine ord i sidste blad, inviterer vi hermed til en 
ny omgang babysalmesang med organist Ingrid 
Madsen ved roret hver tirsdag fra den 15. sep-
tember til den 10. november, kun med pause i 
efterårsferien.  Tilmelding kan ske ved at sende en 
mail til Ingrid på madsensortebro@compaqnet.dk. 

Høstfest
Søndag den 20. september 

fejrer vi høstgudstjeneste i kirken kl. 10.00. Der-
efter fortsætter festligheden i Kirkeladen, hvor 
der vil blive serveret et par retter mad og vin. 
Både i kirken og under middagen vil det dansk/
svenske band, Ljusna, krydre vores øregange 
med stemningsfuld folkemusik. 
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Prisen for festen er 100,- og tilmelding kan ske til 
Inger Jensen på tlf.: 6223 2444 eller på mail: inger-
tage@privat.dk senest onsdag den 16. september. 
 
Studiekreds
Vi har været inde på religionens væsen, vi har 
talt om forholdet mellem tro og viden, vi har 
beskæftiget os med den guddommelige erfaring, 
der kan opstå, når poesien og kunsten rammer, 
og vi har vandret en hel sæson med Kierkegaard. 

Sidst gik vi i dybden med trosbekendelsen, og 
denne gang skal vi gribe fat i salmedigteren Hans 
Adolf Brorson. Brorsons salmedigtning er præ-
get af dyb interesse for troens oplevelses- og 
erfaringsdimensioner og af en spiritualitet, som 
rækker tilbage til tidligere mystikere som for ek-
sempel Bernhard af Clairvaux. Det vil vi gå ind i 
gennem salmer, historie og debat, og derudover 
vil jeg planlægge en fælles tur til Taarnborg i Ribe, 
hvor Brorson boede som biskop.
Vi mødes den anden torsdag i måneden frem til 
marts - første gang den 8. oktober 2015 kl. 17.00-
19.00 i Kirkeladen.  Alle er velkomne, også selv 
om man ikke ved, om man kan deltage hver gang. 

Trio Fabula opfører Kirsten & 
Kirkemusen, teater for hele familien 
Tirsdag den 20. oktober kl. 17.00

Kirketjener Kirsten er glad for sit arbejde. Hvis 
bare hun ikke skulle være alene i kirken, for hun 
er bange for mus - og mus er der. Kirkemusen er 
meget nysgerrig og bryder sig ikke om Kirstens 
larm, snak og kost.
Gennem stykket bliver børnene på fornøjelig 
og oplysende vis ført rundt i kirkerummet - for 
eksempel til prædikestol, døbefont, krucifiks, alter 
og alterskranke.
Der er musik lige fra publikum kommer ind ad 
kirkedøren, til de forlader kirken igen.
Efter forestillingen i kirken er der velsmurte 
sandwichs og saft i våbenhuset, så vi slipper for 
at skulle tænke på aftensmad, når vi kommer 
hjem. Hele arrangementet er gratis, men til-
melding bedes foretages til Inger Jensen på tlf. 
62232444 eller på ingertage@privat.dk senest 
fredag den 16. oktober. 

Allehelgen
Søndag den 1. november kl. 16.00 
holder vi en særlig mindegudstjeneste for de 
mennesker, vi har mistet. Vi tænder lys og nævner 
navnene på dem, der døde siden sidste Allehelgen. 
Musiker Gert W. 
Knudsen vil igen i år 
være med til at gøre 
denne gudstjeneste 
særlig smuk og 
højtidelig. 
Alle er velkomne 
til at tage del i den.
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Sognepræst
Ida Fonsbøl Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

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

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

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 62 23 18 18

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

Graver
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper
Jytte Clausen · Tlf. 62 23 16 73

Organist
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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

Gudstjenester i Skårup kirke fra august til november
AUGUST
Søndag  d. 23. august 12. s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
Søndag  d. 30. august 13. s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
SEPTEMBER
Tirsdag   d.   1. september Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag   d.   6. september 14. s.e. trin. kl. 13.00 Andreas Bojsen-Møller

Tirsdag   d.   8. september Fyraftensforedrag kl. 17.00 Henning Kirk
Søndag  d.   13. september 15. s.e. trin. Introgudstjeneste kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag  d. 15. september Babysalmesang begynder kl. 10.00 Ingrid Madsen
Søndag d. 20. september 16. s.e. trin.  Høstgudstjeneste m/middag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  27. september 17. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
OKTOBER
Søndag d.  4. oktober 18. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  6. oktober SyngSammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Torsdag d.  8. oktober Studiekreds begynder kl. 17.00 Kirkeladen
Søndag d.  11. oktober 19. .s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  18. oktober 20. .s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  20. oktober Kirsten og Kirkemusen kl. 17.00 Teatergruppen Trio Fabula

Søndag d.  25 oktober 21. .s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
NOVEMBER
Søndag d.    1. november Allehelgens dag 

Skumringsgudstjeneste, hvor vi mindes de døde kl. 16.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.    3. november SyngSammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d.    8. november 23. s.e. trin. kl. 09.00 Marianne Aagaard Skovmand

Torsdag d.  12. november Studiekreds kl. 17.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  15. november 24. s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  22. november Sidste s.e. trin i kirkeåret kl. 10.00 Ida Fonsbøl

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

Det	  er	  med	  glæde,	  at	  vi	  i	  Skårup	  Musikforsyning	  nu	  kan	  præsentere	  det	  nye	  musikprogram	  for	  
vores	  kommende	  Mad	  og	  Musikarrangementer.	  

Vi	  har	  foreløbig	  modtaget	  støtte	  fra	  Svendborg	  Musikråd	  til	  de	  første	  2	  arrangementer,	  og	  det	  
vil	  vi	  gerne	  her	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  sige	  tak	  for.	  

Vi	  håber	  på,	  at	  dette	  år	  vil	  være	  året,	  hvor	  endnu	  flere	  finder	  vej	  til	  vores	  arrangementer.	  Vi	  
møder	  stadig	  folk	  i	  Skårup,	  som	  endnu	  ikke	  har	  kendskab	  til	  Skårup	  Musikforsyning	  og	  vores	  
Mad	  og	  Musikarrangementer,	  og	  derfor	  vil	  vi	  i	  år	  gøre	  en	  ekstraordinær	  indsats	  for	  at	  få	  vores	  
budskab	  ud,	  så	  der	  kan	  blive	  endnu	  flere,	  der	  deltager	  i	  vores	  arrangementer.	  F.eks.	  kan	  alle	  ved	  
at	  ”like”	  vores	  facebookside	  =	  ”Skårup	  Musikforsyning	  ”	  	  automatisk	  holde	  sig	  opdatereret	  om	  
vores	  arrangementer.	  

Hvad	  er	  det	  så	  egentlig,	  at	  vi	  tilbyder?	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Som	  det	  ofte	  sker	  i	  de	  små	  landsbysamfund	  er	  idrætslivet	  her	  fint	  fungerende,	  og	  sådan	  er	  det	  
også	  i	  Skårup.	  Men	  der	  mangler	  ofte	  lidt	  på	  kulturpaletten,	  så	  derfor	  arbejder	  Skårup	  
Musikforsyning	  med	  at	  få	  musik	  til	  byen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  tilbyder	  4	  Livekoncerter/	  Mad	  og	  Musik	  arrangementer	  om	  året,	  hvor	  vi	  starter	  med	  fælles	  
mad	  i	  Skårup	  Kulturcafe	  med	  efterfølgende	  musik,	  hvor	  Cafegruppen	  leverer	  maden,	  og	  vi	  
leverer	  musikken.	  Prisen	  pr.	  Mad	  og	  Musik	  arrangement	  er	  150	  kr.	  /	  voksen	  og	  20	  kr.	  /	  barn	  
(	  op	  til	  og	  med	  11	  år).	  Billetter	  kan	  købes	  i	  Brugsen	  fra	  den	  første	  i	  den	  pågældende	  måned!	  
	  

25.09.15:	  	  

Spisning	  kl.	  18.30	  
kl.	  20.00:	  Danske	  frihedssange	  Kl.	  
20.00.	  (Tema	  -‐	  over	  70	  året	  for	  
befrielsen)	  
Aftenen	  starter	  med	  at	  Skårup	  
Lokalhistorisk	  forening	  ved	  Richard	  
fortæller	  om	  besættelsestiden	  i	  Skårup,	  
og	  viser	  er	  film	  fra	  besættelsestiden.	  

Koncerten	  Frihedsenssange	  bliver	  
sunget	  af	  Micael	  Castor	  Andersen	  der	  
har	  opført	  koncerten	  "Frihedens	  
Sange"	  b.la.	  på	  Helsingeør	  Teater	  og	  i	  
Den	  Gamle	  By	  i	  Århus.	  Caster	  er	  en	  
alsidig	  sanger,	  som	  spænder	  vidt.	  Har	  
sunget	  kirkekoncerter	  med	  særlig	  
vægt	  på	  den	  danske	  sangskat.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Castor	  medbringer	  Ole	  Rolf	  Lassen	  er	  
en	  erfaren	  guitarist	  og	  sanger.	  Har	  bl.a.	  
i	  år	  optrådt	  på	  Strib	  Festival	  og	  på	  
Skagen	  Visefestivalen,	  samt	  ved	  vores	  
sidste	  Mad	  og	  musikarrangemenet	  i	  
april.	  
I	  Skårup	  venter	  der	  publikum	  en	  
historisk	  koncert,	  som	  også	  vil	  
indeholde	  en	  mindre	  udstilling	  af	  
datidens	  bøger	  og	  blade.	  
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20.11.15:	  	  

Spisning	  kl.	  18.30	  

Kl.	  20.00:	  Stepp	  2	  -‐	  "Steppebrand	  og	  
Ulvehyl"	  (Tema)	  

En	  af	  forårets	  store	  danske	  film	  ”	  
Steppeulven”,	  som	  handlede	  om	  Eik	  Skalø,	  
der	  var	  forsanger	  i	  den	  legendariske	  
60´gruppe	  Steppeulvene.	  Preben	  
Devantier	  var	  trommeslager	  i	  gruppen,	  og	  
omkring	  ham	  er	  der	  opstået	  et	  
tributeband	  af	  meget	  rutinerede	  musikere	  
fra	  Svendborg.	  

Preben	  Devantier	  -‐	  trommer.	  Eik	  Skibdal	  -‐	  
vokal.	  Keld	  Andersen	  -‐	  guitar.	  Kaj	  Weber	  -‐	  bas.	  
Alle	  musikerene	  har	  gennem	  tiden	  spillet	  i	  
utallige	  bands	  og	  sammenhænge.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bandet	  spiller	  numrene	  fra	  HIP-‐pladen	  
/Steppeulvene.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  Skårup	  venter	  der	  os	  et	  musikalsk	  gensyn	  
med	  tiden	  omkring	  67	  og	  ungdomsoprøret,	  
hvor	  Preben	  Devantier	  udover	  at	  spille	  
numrene	  fra	  albummet	  Hip,	  vil	  fortælle	  om	  
Eik	  Skaløes	  liv	  og	  levned.	  	  

	  
22.01.16:	  	  

Spisning	  kl.	  18.30	  

kl.	  20.00.	  	  "Banda	  Nuevo"	  	  

Banda	  Nueva	  spillede	  en	  helt	  forrygende	  koncert	  i	  	  Skårup	  i	  slutningen	  af	  januar,	  og	  jeg	  
er	  sikker	  på,	  at	  rigtigt	  mange	  ser	  frem	  til,	  at	  de	  kommer	  til	  Skårup	  igen!	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bitten	  Guldbjerg	  -‐	  
vokal,	  percussion.	  
Tom	  Bjerg	  -‐	  
Kontrabas,	  vokal.	  
Lisbeth	  Refbjerg	  -‐	  
guitar,	  vokal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jens	  Svane	  -‐	  
trommer,	  perc.,	  
vokal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Pjotr	  Egholm	  -‐	  sax,	  
perc.,	  vokal.	  

De	  fem	  musikere	  
har	  masser	  af	  
rutine,	  og	  er	  kendt	  
fra	  en	  lang	  række	  
sammenhænge	  bla.	  
Beat	  the	  Meetles,	  	  
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SoulDios	  Of	  Love,	  Rustik,	  Jakadaba	  Orchestra.	  

Banda	  Nuevo	  er	  bla.	  inspireret	  af	  kunstnere	  som	  Lisa	  Nielson,	  Peter	  Gabriel,	  Bo	  Kaspers	  
Orkester,	  Poul	  Simon	  og	  de	  tager	  sangene	  under	  kærlig	  behandling	  og	  skaber	  på	  en	  måde	  deres	  
eget	  univers.	  

I	  Skårup	  bliver	  publikum	  taget	  med	  på	  en	  musikalsk	  rejse,	  med	  varme	  gyngende	  rytmer,	  til	  en	  
hængekøje	  på	  en	  palmeø,	  over	  stenbroen	  i	  New	  York,	  til	  en	  støvet	  afrikansk	  slette.	  	  

	  

18.03.16:	  	  
Spisning	  kl.	  18.30	  

Kl.	  20.00	  "Freno	  &	  Udsen"	  	  
Populære	  danse	  rockhits	  fra	  
60érne	  og	  frem	  til	  i	  dag.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Livet	  er	  for	  kort	  til	  kun	  en	  
genre.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  bevæger	  os	  rundt	  i	  Rock	  og	  
Rull,	  Sving	  og	  Samba,	  	  Jazz	  og	  
Blues,	  Ballader	  og	  gode	  
historier	  fra	  ind-‐	  og	  Udland.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fællesmængden	  er	  nærværet	  
og	  glæden,	  som	  giver	  hygge	  
og	  smil.	  Musikken	  blandes	  
med	  både	  instrumental	  og	  
sangnumre	  med	  guitar	  og	  
Cajon.	  ”	  Og	  så	  spiller	  vi	  også	  
den	  dér,	  der	  du	  ved	  nok!!”	  

Hilsen	  Udsen	  og	  Freno	  

	  

Nye	  tiltag:	  
Musik	  uden	  mad:	  

Som	  noget	  nyt	  vil	  det	  også	  
være	  muligt	  at	  komme	  til	  
koncerten	  uden	  at	  deltage	  i	  
spisningen.	  Så	  møder	  man	  
bare	  op	  mellem	  kl.	  19.45	  og	  
20.00,	  og	  betaler	  	  50	  kr.	  ved	  
indgangen.	  	  
Bordbestilling	  og	  
fødselsdagsarrangement:	  
Derudover	  vil	  det	  også	  være	  
muligt	  at	  bestille	  borde,	  så	  
man	  er	  sikker	  på,	  at	  man	  kan	  
sidde	  sammen	  med	  sine	  
venner.	  Til	  sidste	  vil	  vi	  gerne	  
gøre	  opmærksom	  på,	  at	  man	  også	  kan	  holde	  sin	  fødselsdag	  ved	  vores	  arrangementer.	  	  
Torben	  -‐	  Skårup	  Musikforsyning	  
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

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

Danske MalerMestre
svendborg Malerlaug

Skårup
Malerforretning

Skårup
Tømrer/Snedker

Tlf. 2774 2794

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

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

Kendt for kvalitet og god service

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

30 års kvalitetsarbejde

Østergade 19 5881 Skårup

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

JØRGEN JENSEN
SKÅRUP A/S
Englandsvej 6
DK 5700 Svendborg
Tlf. 62 23 11 28 
Fax 62 23 11 60
www.jjs-as.dk  e-mail info@jjs-as.dk

Hoved-/Totalentreprise

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
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Redigeret og samlet af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus. 

 
Kommende arrangementer i forsamlingshuset: 
Fredag den 21. august kl. 18.00: 
Støttegruppen arrangerer Sensommer Menu med bl.a. rejecocktail, flere retter, dessert og 
kaffe. Pris 100 kr.  Der er musikalsk underholdning ved Ida og Simone. Tilmelding til Gitte 
på tlf. 3035 1557. 
 
Fredag den 25. september kl. 18.00: 
Støttegruppen arrangerer 70’er/80’er fest, hvor der serveres en buffet, der er inspireret fra den 
tid.  Der vil være musik fra de ”gode gamle dage”.  Nærmere information hustandsomdeles 
som sædvanlig. 
 
Onsdag den 21. oktober kl. 19.30: 
Prøver vi noget nyt, idet der afholdes portvin-smagning, hvilket sker i samarbejde med Agro 
Store i Vejstrup.  Denne aften vil der være et traktement, der passer til portvin – måske vil 
nogen bliver overrasket over, hvor alsidig portvin kan være til mad.  Den kan bruges til andet 
end dessert.  Nærmere information følger i husstandsomdelt flyer og opslag ved 
SuperBrugsen. 
 
Fredag den 27. november kl. 18.00: 
Støttegruppen arrangerer julefrokost. Det er efterhånden en tradition, at der arrangeres 
julefrokost i slutningen af november i forsamlingshuset og som altid er der pakkeleg.  Noter 
datoen.  Der er mulighed for, at der kan arrangeres en ekstra julefrokost, hvis f.eks. et eller 
flere firmaer eller en foreningen er interesseret – kontakt Ellen på tlf. 4224 4854.  
 
Søndag den 6. december kl. 14.00: 
Julebanko – der arrangeres søndagsbanko for hele familien i lighed med tidligere år.  
 

▀ 
Omtale af arrangementer der har været:  
Bankospil den 13. april hvor der ikke var så mange deltagere som vi kunne ønske, men dem 
der var mødt frem fik en hyggelig aften og nogle gode grin ind imellem. 
 
Der var mange gevinster. Da der ikke var så mange, som der plejede at være, var der også 
færre til at tage gevinster hjem.  Et par af de heldige ses på billedet til venstre. 
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Øl-smagning den 17. april – en aften med brygmesteren 
fra Gundestrup Mejeri og Bryghus Jørgen Hof. Til øl-
smag ingen blev der serveret forskellige slags pølser og 
ost. Det var en meget fornøjelig aften med gode øl og ikke 
mindst mange små historier og anekdoter.  Kommer 
bryghuset med en ny øl er det værd at overveje en ny øl-
smagning. 
 

 
 

 

2 x Andersen den 19. maj – en sangaften med en meget engageret Poul 
Chr. Balslev, der på en virkelig god måde fik trukket linjer mellem de 
to digtere – H.C. Andersen og Benny Andersen. En virkelig god aften 
med både kendte og mindre kendte sange og fortolkninger på, hvad der 
ligger bag flere af sangene – en aften, hvor man gik hjem med godt 
humør og smil på læben. 

 
Kræmmer og Loppemarked den 7. juni sammen med Den Gl. Skole i Åbyskov. 
 

 

 

 
 
På grund af det fine vejr var det muligt at 
have boder ude i det fri. 

 

 
 



41

Den 12. juni havde støttegruppen arrangeret fællesspisning, hvor der blev serveret stegt 
kylling og nye kartofler, der var underholdning ved Carolinekoret.  En aften med en fantastisk 
og særlig gid stemning, so m virkelig havde et godt repertoire. Dejligt at høre så mange gode 
sange. Sangerne gav efterfølgende udtryk for at salen er et godt rum at synge i.  

 
 
 
 
 

  
 
 

 

Den 13. juni var der torvedag i Skårup, hvor 
forsamlingshuset igen var med for 3. gang.  Bestyrelsen 
i forsamlingshuset finder det vigtigt, at der bakkes op 
om lokale arrangementer, hvor det er muligt.  Det 
betyder samtidig, at vi kan reklamere og fortælle om 
huset. 
 
Da der den 16. juni skulle være vælgermøde i 
forsamlingshuset, havde vi lavet en lille konkurrence 
om, hvordan mandatfordelingen ville være i folketinget 
efter valget. 
 

 
Vælgermødet den 16. juni 2015: 
Vælgermødet forud for valget til kommunalbestyrelsen den 23. oktober 2013, må betegnes 
som en succes.  Bestyrelsen besluttede derfor, at der skulle tages initiativ til en gentagelse af 
et vælger- møde i forbindelse med folketingsvalget den 18. juni 2015. 
 
Bestyrelsen foreslog derfor at den samme gruppe som planlagde vælgermødet til kommunal-
bestyrelsesvalget, også planlagde vælgermødet til Folketingsvalget, de 3 der sagde ja til at 
påtage sig opgaven - Arne Jensen, Elin Boss og Gudmund Larsen. 
 

 
Bordene var pyntet i de to blokkes farver – blå og rød. 
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Der var indbudt til vælgermødet med overskriften:  
 
”Har du bestemt dig, så mød frem og støt dit parti – har du ikke 
bestemt dig, så kom og hør kandidaternes argumenter”.  

 
Selv om der ikke var fuldt hus til vælgermødet den 16. juni, er der kun grund til at være 
tilfreds med fremmødet og dermed den viste interesse for landspolitik og hvilke synspunkter 
de enkelte kandidater havde på aktuelle politiske emner. Der kom mange forskellige 
synspunkter frem og deltagerne i mødet kunne uden særlig vanskelighed høre, hvornår der var 
tale om kandidatens selvstændige opfattelse/synspunkt og tilfælde, hvor det var nærmest 
oplæsning af ”tilsendt” materiale fra partikontoret. 
Det lykkedes at få kandidater fra alle 10 opstillede partier til at komme.  
 

 
Socialdemokratiet,   
Frede Skaaning 
 

 
Radikale Venstre 
Gitte Madsen 

 
Konservative Folkeparti 
Henrik Nielsen 

 

Dansk Folkeparti 
Dorthe Ullemose 

 

Kristeligt Folkeparti 
Anders F. Knudsen  

Liberal Alliance 
Jes Christiansen 

 

Socialistisk Folkeparti 
Rasmus Henriksen  

Venstre 
Erling Bonnesen 

 

Enhedslisten 
Jesper Kiel  

Alternativet 
Karl M. Bidstrup 

 

 
Hele panelet med Maibritt Schultz bagest. 
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Det vil række for vidt, at referere alle udsagn fra de enkelte kandidater.  Vi har derfor valgt at 
bede Gudmund Larsen fra arrangementsgruppen og nogle af dem der deltog vælgermødet om 
at komme med syn på og oplevelser ved vælgermødet - der er 3 der tog imod opfordringen 
Jan Askholm, Bodil Jeppesen og Marianne Frederiksen. 
 
Gudmund Larsen har skrevet: 
Når jeg vælger at gå med i frivillige arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus er det for at 
styrke forsamlingshuset til glæde for beboerne i området, få forsamlingshuset på landkortet og 
selvfølgelig også fordi jeg syntes det er sjovt og spændende, særligt når noget lykkedes. 
 
Om det er arrangement med stegt flæsk og persillesovs til fordel for den opsatte hjertestarter, 
kommunalvalg med net trafik direkte til Svendborg til følge eller senest valgmøde til 
folketingsvalget, så er det hele planlægningsfasen, fra de første tanker fødes i arrange-
mentsgrupperne til gennemførelsen af selve arrangementet, der er det spændende - kommer 
der nu gæster nok og løber det hele rundt. På det tidspunkt hvor arrangementer i gang-
sættes ved vi jo endnu ikke om arrangementet falder i beboernes smag. 
 
Det er af utrolig stor betydning, at dem man løser opgaverne sammen med, har det rigtig godt 
med at være sammen om hele forløbet. Dette punkt må siges af være opfyldt til fulde og ikke 
mindst en stor støtte fra Forsamlingshusets bestyrelse og støtter - tak til alle! 
 
Endvidere har vi altid nydt stor velvilje fra de lokale leverandøre af gode produkter, senest 
Bjarne BF-Oks og Jan Madsen. 
 
Personligt syntes jeg, det var givende og spændende med kontakten til TV2Fyn og Fyns Amts 
Avis, omtale af Forsamlingshuset i Fyns Amts Avis og TV2-Fyns indslag om vælgermødet i 
forsamlingshuset på hele Fyn.  Med andre ord bringer det vores forsamlingshus på landkortet, 
således at der kommer flere udlejninger og flere gæster til arrangementer i forsamlingshuset. 
Det er lidt spændende, når der sendes TV direkte og man kan følge kontakten til studiet i 
Odense og med nedtælling til ”Go”. 
 
Selvfølgelig er der også opgaver som måske ikke er så givende, men nødvendige: såsom 
indkøb, opsætning af borde, borddækning, pynt og til slut når alle er gået hjem, skal huset 
igen ryddes, men alt dette opvejes til fulde af oplevelsen og sammenholdet i gruppen. 
 
Når vi er så heldige at Forsamlingshusets bestyrelse er åben over for arrangementer uden for 
bestyrelsesregi, kan jeg kun opfordre andre til at tage chancen og gennemføre arrangementer i 
huset. 
  
For mit eget vedkommende er det måske ikke sidste gang jeg er med som arrangør af et 
arrangement i huset. 
   
Bodil Jeppesen har skrevet: 
Tirsdag, den 16. juni deltog min mand og jeg i vælgermødet i Åbyskov Forsamlingshus, hvor 
der var fuldt hus. Dejligt at se så mange bakke op om arrangementer som de frivillige stabler 
på benene. 
Vi startede kl.18 med en lækker biksemad med spejlæg, serveret af frivillige hjælpere, og der 
var rigeligt af det, så alle fik det de kunne spise. Drikkelse stod selvfølgelig for egen regning. 
 
Derefter var der debatmøde med de lokale politikere fra de forskellige partier og alle ville jo 
gerne sige så meget som muligt, hvad de stod for, men en god ordfører som Mai-Britt Schultz 
skulle nok sørge for at skære igennem, så alle kom til orde. Der var også mulighed for at stille 
spørgsmål til politikerne, så der blev en god debat. 
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TV2 Fyn var også til stede, hvor de interviewede flere af dem der havde stået for 
arrangementet, desværre samtidig med at mødet var gået i gang, det var lidt forstyrrende. 
 
Alt i alt en god aften og et godt arrangement, men ændrede ikke min politiske mening. 
 
Vigtigt at der bli'r arrangeret forskellige arrangementer i de små lokalsamfund, men det 
kræver frivillige hænder og at folk bakker op om det og selvfølgelig møder op, ellers kan de 
små foreninger ikke leve. 
  
Jan Askholm har skrevet: 
Af især massemediernes pressedækning op til folketingsvalget kunne man få det fejlagtige 
indtryk, at vi går til valg for at vælge en statsminister. Dueller mellem statsministerkandi-
daterne er godt primetime fjernsyn og efterfølgende er der tilsyneladende ikke grænser for, 
hvor mange retoriske og politiske analyser, de kan give anledning til. Derfor var invitationen 
til vælgermødet i Åbyskov forsamlingshus en positiv påmindelse om, Grundlovens 
beskrivelse af det danske folkestyre indebærer, at vi som vælgere ikke har mulighed for 
direkte valg af en statsminister, men derimod sammensætter et folketing af lokale kandidater. 
På baggrund af folketingets sammensætning er det formelt sådan som det fremgår af §14 at 
”Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre.” 
 
Til vælgermødet i forsamlingshuset var stort set alle de opstillingsberettigede partier 
repræsenteret ved lokale kandidater, og mange tak for det. Mange af kandidaterne havde valgt 
at deltage i den indledende spisning, og var blevet fordelt ved bordene, så vi fik mulighed for 
almindelig hverdags-snak med dem inden den mere strukturerede paneldebat. Jeg fandt 
således ud af, at vi havde mere end én folketingskandidat i nærområdet, idet Alternativets 
kandidat bor på Ågårdsvej. Som vanligt, når forsamlingshuset indbyder til arrangementer med 
spisning, så var maden, i dette tilfælde biksemad med spejlæg, veltillavet og rigelig.  
 
Indledningen til paneldebatten blev lidt kaotisk da den direkte transmission til TV2-Fyn i for 
høj grad fjernede fokus fra panelet og ordstyreren, der forgæves forsøgte at få debatten i gang. 
På det tidspunkt kom jeg desværre til at føle mig lidt for meget som statist i et medie-show. 
Ordstyrer Mai-Britt Schultz gjorde det ganske godt aftenen igennem. 
 
Indledningsvis præsenterede politikerne de forventede officielle parti-synspunkter og 
mærkesager, og sådan må det selvfølgelig være. Rigtig spændende og værdiskabende blev 
det, da der kom mere gang i debatten, ikke blot mellem politikerne, men især med os 
deltagere. Og vi blev heldigvis deltagere, og ikke blot tilskuere. Det er netop pointen ved 
sådan et vælgermøde, at vi ikke blot modtager information om kandidaternes synspunkter, 
som vi dybest set kan læse os til. Vi indgår derimod i en dialog med politikerne, og med vores 
naboer om de ønsker, drømme og bekymringer som optager os hver især. Det er et levende 
demokrati, der udfolder sig i øjenhøjde med politikerne. 
 
Valgkampe foregår i høj grad i på de sociale medier, i tv, radio og i den skrevne presse, og det 
er alt sammen ganske fint. 'Intet af det kan dog erstatte den levende dialog, hvor vi ser 
hinanden i øjnene over en gang biksemad og en pilsner. Derfor var det for mig en ganske god 
og underholdende aften, der samtidig er et vigtigt element i vedligeholdelsen af det danske 
folkestyre. 
 
Det er i øvrigt tankevækkende, at to af de deltagende politikere i dag er valgt i folketinget. De 
synspunkter deres daglige arbejde med lovgivningen bygger på, har fået bidrag fra vores 
debat i Åbyskov forsamlingshus. Lad os håbe og tro på, at de og deres kolleger bevarer 
forankringen i de lokalsamfund, der er grundlag for deres mandat. 
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Mange tak til Åbyskov forsamlingshus for initiativet til arrangementet, og til de deltagende 
politikere. Jeg er sikker på, at vi alle fik noget med hjem at tænke over, uanset om vi fik 
ændret eller bekræftet vores politiske opfattelse. 
 
Marianne Frederiksen har skrevet: 
En vælger synspunkt 
Tirsdag d. 16. juni var jeg som vælger, for første gang til et såkaldt vælgermøde. Dem havde 
jeg tidligere kun oplevet på TV (Højlund forsamlingshus). Mødet foregik i Aabyskov 
Forsamlingshus. 
At jeg nu skulle opleve det i virkeligheden, var der 3 grunde til.  Et var, at forsamlingshuset 
var et godt samlingspunkt til at møde andre beboere fra nærområdet. To var, at jeg gennem de 
senere år, syntes at verden og Danmark havde forandret sig til noget jeg ikke brød mig om. 
Og sidst men ikke mindst, så var jeg begyndt at interessere mig for ”årsagen” til at verden 
ikke længere var et trygt sted at opholde sig i og at vi har en mulighed, gennem vores 
demokratisk ret, at påvirke den politiske dagsorden og politikkerne. 
 
Jeg havde en forestilling om, at man til et vælgermøde fik muligheden for, at stille uddybende 
spørgsmål til de enkelte partiers repræsentanter, set ud fra deres partiprogrammer, som de 
rundhåndet uddelte på aftenen.  Desværre tog jeg fuldstændig fejl.  Det viste sig at den 
såkaldte ”ordstyrer” på forhånd havde forberedt spørgsmål, som var totalt intetsigende og 
harmløse. Der var intet man som vælger kunne bruge. Og speciel to spørgsmål brændte; 
Hvordan ville de finansiere deres program og hvor skulle der spares!  På hele aftenen, var vi i 
alt 4 personer der fik lov til at stille et spørgsmål hver. Og tiden blev brugt på at alle partierne 
skulle svare på spørgsmålet, i stedet for, at man som vælger selv kunne vælge, hvilken 
politiker man ville spørge.  
 
Og med ovenstående, vil jeg stille spørgsmålet: Har jeg lyst til at gå til vælgermøde en anden 
gang?  ……Nej, det var et tidsspilde, for jeg blev ikke klogere. For alt det der blev sagt kunne 
jeg læse, i deres politiske brochuremateriale. 
 
 

 
Vinder kuponen 

 

 
Konkurrence om den kommende mandatfordeling: 
I forbindelse med vælgermødet var er en konkurrence, 
hvor der kunne gættes på Mandatfordelingen i Folketinget 
efter valget. Med indsat på 20 kr. kunne der deltages i en 
konkurrence, hvor præmien var halvdelen af den samlede 
pulje.  Der var 30 der satsede = 600 kr. Vinderen med 5 
rigtige er Anne Mette Nielsen, Brohave. 
  
Øvrige resultater:  3 havde 4 rigtige, 4 havde 3 rigtige, 10 
havde 2 rigtige, 9 havde 1 rigtig og 3 havde 0 rigtige. 
 
Den endelige mandatfordeling blev en overraskelse for 
mange, hvilket også stemmer overens med resultatet af 
den lille konkurrence. 
 
 

 
▄ 
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

v/Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1 
5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70
Mobil 20 87 62 70

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

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

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år
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”De blå perler”

I genskæret af en lang og lys sommer, inviterer Vejstrup Valgmenighed 
til Maratonsang lørdag den 22. august, i samarbejde med 

spillestedet ”Harmonien”, Møllergade i Svendborg. 

Højskolesangbogen skal synges fra ende til anden fra kl. 9 om morgenen til kl. 21 
i solnedgangens lysmættede afsked med dagen. Svendborgensere, lokale kor, 

musikbegejstrede og sangglade på vej til eller fra arbejde og Torvedag
 og andre ærinder, vil synge en lang og udvalgt række af 

”De blå perler” fra Højskolesangbogen.

Maratonsangdagen er delt ind i Højskolesangbogens temaer, og hvert tema 
har sin egen sangvært, som så forestår en times fællessang. 

Der vil være mulighed for kaffe, saft, øl, kage og andet mundgodt i løbet af dagen.

Kom kl. 7 til morgensange og –kaffe på vej til Torvedagen eller arbejdet, smut forbi til 
sommertemaet sidst på eftermiddagen eller rund dagen af med kærlighedssange, 

folkeviset og aftensange, inden solen går ned. Eller bliv hele dagen.

Dagen omkranses af de smukke toner fra Vor Frue kirkes klokker, 
som vil spille melodier fra Højskolesangbogen fra tidlig morgen 

til kl. 9 og igen fra kl. 21 og en stund frem.  

Arrangementet er gratis og for alle

Sted, Harmonien, Møllergade 36, 5700 Svendborg.

På vegne af Vejstrup Valgmenighed: 
Ulrich Klostergaard og Anders Carlsson
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Fodboldskole i Skårup 
 

 

 

 

 

 

 

I dagene fra mandag d. 6. til fredag d. 10. juli havde vi for 2. gang fornøjelsen af at afholde 
en af DBU’s fodboldskoler her i Skårup. 50 børn i alderen 8 – 15 år havde tilmeldt sig, hvilket 
igen var et rigtig flot antal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungerne var delt op i 3 grupper efter alder, så godt det kunne lade sig gøre. DBU havde på 
forhånd lavet et superprogram med det overordnede tema ”Skills” (færdigheder) for alle 
grupper. D.v.s. at alle skulle udføre de samme øvelser m.h.p. at forbedre deres afslutninger, 
driblinger, vendinger, afleveringer, jongleringer og førsteberøringer, men vores dygtige 
lokale trænere fandt selv ud af, at tilpasse efter behov, så alle fik mest muligt ud af det. Hver 
dag startede kl. 9 med opvarmning, efterfulgt af øvelser indtil middagsmaden i form af 
madpakker hjemmefra eller andet lækkert, som blev serveret af Walther i Caféen kl. 11.15. 
Om eftermiddagen var der igen gang i øvelserne kun afbrudt af en frugtpause, inden hver 
dag sluttede af med en runde af Fodboldskole Cup’en, som var en gennemgående 
miniturnering, hvor man spillede 2 mod 2 og skiftede med- og modspillere til hver kamp. 
Dagene sluttede kl. 15, hvor de fleste også var godt brugte – men på den gode måde :o) 

 

 

  

De mindste med Bertram og Andreas Hvid. De mellemste med Laurits og Andreas Henriksen. 
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Med den energi der blev lagt for dagen rundt i alle grupperne, var det virkelig imponerende, 
at ungerne kunne klare 5 dage i træk med fuld fart på. Der blev løbet og kæmpet og driblet 
og fightet og spillet og tacklet og løbet endnu mere – alle 5 dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil fra Skårup IF gerne sige tusind tak til alle jer fantastiske unger, der valgte at bruge en 
uge på vores fodboldskole i år. Tak til de 3 trænere, de 3 trænerassistenter samt 
”viceskoleleder” Rasmus for indsatsen og tak til Walther i caféen for god mad og god service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi håber at se jer alle – såvel børn som medhjælpere - igen til næste år ! 

Andreas & Jan 

 

PS: I kan finde mange flere fantastiske stemningsbilleder fra fodboldskolen på Facebook-gruppen 
”Skårup IF Fodbold”. 

 

  

De mindste vinker farvel for denne gang sammen 
med Rasmus og Andreas Hvid. 

De største sammen med Joachim og Allan. 

Holdet bag Fodboldskolen 2015. 
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Skårup Pensionisforening, 
Skårup Stationsvej 10, 

5881 Skårup   

Efterårets program. 

Håber alle har haft en god sommer indtil nu. 

Vi starter som vi plejer med en grillaften, som er overstået når bladet udkommer. 

Onsdag, den 16.sep. kl.8.00. Efterårets tur går til Søby Brunkålslejr, også kaldet det ” Jyske 
Klondyke”.Brunkålsbisserne var berygtede for deres sortbørshandel og hasardspil samt deres 
interimistiske boligforhold. Vi ser museet i Søby samt bliver vist rundt i det naturskønne 
graveområde. Vi spiser middag på Søbyhus. Kr. 400,- Husk tilmedling senest den 9. sep. 

Ved høstfesten den 30. sep.kl 17.00 er det  ErikLarsen der holder høsttalen. Erik Larsen er ” 
gammel” Skårup dreng og husker godt sin tid i Holmdrup og Skårup. Erik Larsen har bl.a. været i 
Svendborg byråd og i Folketinget, så han har nået meget i sit liv. Menuen denne aften er suppe og 
peberrodskød samt kaffe. Kr.110,- tilmelding senest den 23. sep. 

Den 28. okt. Viser SENIOR SHOP sin nye kollektion. Kom og se hvilken farve der er moderne til 
efteråret/vinter. 

Onsdag, den 11. nov. Vil Palle Larsen og Gitte Bûllov fortælle om deres tur fra CapeTawn op 
gennem Afrika og  tilbage til Fyn. En lang tur i deres gamle Landrover. De rejser primitivt, sover i 
telt i naturen og laver deres mad over bål. De har ca. 200 billeder med, som vi skal se. 

Onsdag, den 25. nov. Juleafslutning- hvor Niels Bystrup kommer og hælper os med at finde 
julestemmingen frem. 
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FOLKEFEST 
    BUFFET            MUSIK             DANS     

24. Oktober 2015 
Kl. 18.30 – 02.00 

Skårup Kultur & Idrætscenter 
 

Kom og vær med til årets fest i Skårup 
 

Entré & buffet: 240 kr. 
 

Billetsalg ved SuperBrugsen lørdag d. 17 okt. Kl.10-13 
Eller tilmelding og betaling via  

Mobilepay 26 14 33 88, angiv bordnavn 
 

Ved du ikke hvilket bord du skal sidde ved, så meld dig til 
”Claus Møller´s bord” og mød en masse festglade personer 

 

Ungdomsbord 
For alle unge mellem 18 og 24 år 

Entré & buffet kun 130 kr. 
Kontakt Viktor Buch tlf. 40 34 40 82 for tilmelding 

 

Musikken leveres i år af 
North Avenue 

DJ under spisningen og i bandets pauser. 
 

Velmødt til fest i Skårup  
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Tid	  til	  massage	  og	  
afslapning	  
	  

Sommergymnastik	  skole	  i	  Friskolehallen	  
August	  2015	  

3.	  til	  5.	  August	  var	  der	  fuld	  fart	  på	  i	  gymnastikafdelingen	  under	  SIF.	  43	  børn	  i	  alderen	  
6-‐11	  år	  	  hoppede,	  sprang	  og	  bevægede	  sig	  gennem	  tre	  dage	  på	  springbaner	  og	  til	  
musik.	  	  
Der	  var	  sved	  på	  panden	  og	  grin	  på	  læben,	  da	  6	  unge	  instruktører	  fra	  Skårup	  og	  
Vejstrup	  satte	  de	  mange	  glade	  børn	  i	  sving.	  

Dobbeltarbejde	  
højt	  til	  vejrs	  

Vi	  siger	  TAK	  for	  i	  år,	  og	  håber	  at	  rigtig	  mange	  vil	  møde	  op	  på	  holdene	  ,	  når	  vi	  
starter	  sæsonen	  fra	  mandag	  den	  31.	  August	  –	  Se	  hele	  programmet	  her	  i	  bladet.	  

Fuld	  fart	  frem	  

Flik-‐flak	  i	  
trampolin	  
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3.	  til	  5.	  August	  var	  der	  fuld	  fart	  på	  i	  gymnastikafdelingen	  under	  SIF.	  43	  børn	  i	  alderen	  
6-‐11	  år	  	  hoppede,	  sprang	  og	  bevægede	  sig	  gennem	  tre	  dage	  på	  springbaner	  og	  til	  
musik.	  	  
Der	  var	  sved	  på	  panden	  og	  grin	  på	  læben,	  da	  6	  unge	  instruktører	  fra	  Skårup	  og	  
Vejstrup	  satte	  de	  mange	  glade	  børn	  i	  sving.	  

Dobbeltarbejde	  
højt	  til	  vejrs	  

Vi	  siger	  TAK	  for	  i	  år,	  og	  håber	  at	  rigtig	  mange	  vil	  møde	  op	  på	  holdene	  ,	  når	  vi	  
starter	  sæsonen	  fra	  mandag	  den	  31.	  August	  –	  Se	  hele	  programmet	  her	  i	  bladet.	  

Fuld	  fart	  frem	  

Flik-‐flak	  i	  
trampolin	  

•  Café:	  2.500	  kr.	  –	  100-‐130	  pers	  
•  Tween:	  1.500	  kr.	  –	  40-‐60	  pers.	  
•  En	  Folkeak=e	  giver	  20%	  i	  rabat	  

Mob.30509555	  
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Cleveland
l

l

l
mobi l :  4010  2041  web:  C leve land.dk

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c. s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

Så er vi snart klar til en ny sæson i Senior Fitness.
 

Vi starter i uge 38.
 

    September  den 16. - 21.
    Oktober       den 2. - 7. - 12. - 23. 28.
    November    den 2. - 13. - 18. - 23. 
    December    den 4. - 9. - 16.

 
Træningen starter kl 9.oo og varer ca. 1½ time.

 
Der bliver også mulighed for at træne indoor bike.

 
Er du medlem af Skårup Fitness er dette incl. i din kontingent. Du kan også få et 

senior kontingent til kr. 1200. for et helt år,
eller du kan deltage de dage der er instruktør for kr. 40. pr. gang.

 
Instruktøren er Torben Forsberg og til indoor bike Jane.

 
Mød op der er plads til alle og vi har det rigtig sjovt.

 
Har du eventuelt spørgsmål kontakt Bodil Larsen  62231164       Fitness Skårup.

www.skaarup-‐if.dk	  

Se	  0der,	  priser	  og	  muligheder	  for	  
idræt	  i	  SIF	  	  

Badminton	  –	  Bordtennis	  -‐	  Dans	  -‐	  Fitness	  	  
Fodbold	  –	  Gymnas5k	  –	  Håndbold	  -‐	  Løb	  
Svømning	  –	  Tennis	  –	  Volleyball	  -‐	  Yoga	  
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Skal du med til senioridræt i 
Skårup efter sommerferien? 

 
 Fordi det er sjovt og sundt og nemt at komme i gang 
 Fordi vi til motionen ”tager os af hinanden” og har et godt fællesskab 
 Fordi motion er medicin – uden bivirkninger – for krop og hoved. 

Aktiviteter på forskellige niveauer og til forskellige interesser 
Svendborg Senior Idræt tilbyder idrætshold på to forskellige niveauer i Skårup. På begge niveauer 
arbejder vi med styrke, kondition, leg, spil og dans. Vi bruger forskellige redskaber, får sved på panden 
og har det sjovt sammen. 
Forskellen på holdene består i intensiteten, antal på holdet og den tid træningen varer. På alle hold er 
der også tid til hygge og snak efter træningen.  

Luntehold som er på eller ved en stol                                      Basishold; som er frisk motion 
To hold, hhv.              Et hold i 

 Cafeen/Skårup Hallen torsdage .                                   Skårup Hallen                             
Kl. 15.00 – 16.45. Første gang 20/8                     Foregår hver torsdag kl. 9.30 – 11.00                                                                       

  Damgården tirsdage kl. 13.00               Første gang torsdag den 10. september                                 
Første gang den 18. august             

                                                                                                      

                                 
 
Samarbejde med Skårup Idrætsforening om Bedstevolley 
Bolden er verdens bedste legetøj – også for seniorer. Bedstevolley er volleyball med tilpassede regler, så 
det egner sig til seniorerne. Derfor kan alle være med, blot man kan kaste og gribe en bold. Det er for 
både mænd og kvinder og i gruppen der spiller bedstevolley er medlemmerne fra 60 – 85 år.  
Bedstevolley er leg og spil, når det er bedst og her går motionen og det gode humør hånd i hånd. 
Tirsdage i Skårup Hallen kl. 14.15 – 15.30. Første gang tirsdag en 8. september. 
 
 

For alle aktiviteterne gælder:  
Kom og prøv at være med 2 – 3 gange inden du beslutter 
om det er noget for dig. 
Yderligere information og tilmelding på foreningens 
hjemmeside www.svsi.dk eller til foreningen på tlf.  
62 23 30 19 eller på mail: senioridraet@svendborg.dk 
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

w
w

w
.d

lb
g.

dk

Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19

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

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

1 felt
Pris: 1650,- 

pr. år
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SKÅRUP IF Fodbold Ungdom 

FODBOLDSKOLE 2015—SKÅRUP IF 

VILDBJERG CUP 2015—SKÅRUP IF 
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SKÅRUP IF Fodbold Ungdom 

SÆSONSTART  
for børne- og ungdomshold 

på Skårup Stadion 
UGE 31-32 

Se aktuel holdplan på 
www.skaarup-if.dk under  

FODBOLD UNGDOM 

Portræt af en frivillig 
Andreas Hvid 
 Træner for U14 drenge 
 Medlem af ungdomsudvalg 
 Klubbens tidl. ungdoms– og trænerkonsu-

lent, - Selvkørende og altid behjælpelig 
 DBUs Fodboldskoleleder og træner 
 Ansat som seniortræner tillige 
 FEDT AT DU ER FRIVILLIG, Andreas!  

U14 drengene—Forår 2015                 U16 Efterår 2015 
En flok drenge fra årgang 2001 træner 2 mandag og torsdag  på Skårup Stadion.  
Selvom der både er lektier og fritidsjob der skal passes, møder   drengene (både fra Skårup Skole og fra Øster 
Åby Friskole) flittigt op.  
 
De samme spillere har holdt sammen på fodboldbanen i mange år og kender 
derfor hinanden rigtig godt.  
I mange år har de haft Andreas Hvid som træner og med en forældre, Ole 
Houborg som assistenttræner/holdleder på frivillig basis.  
De er guld værd for holdet.  
 
Der kommunikeres via deres facebookgruppe med opmuntringer, kamptids-
punkter, kørsel til kampe, remindere om træning samt afbud til samme.  
 
U14 drengene spiller 11-mands fodbold på stor bane. Det stiller  krav til bå-
de konditionen og til placeringsevnen, men det klarer de godt. 
Holdet var tilmeldt i en række, hvor der er meget stor forskel på holdenes 
niveau, så der kan bådes tabes 0-14 og vindes 7-2.  Det sidste var tilfældet 
lørdag d. 30. maj, hvor billederne er fra og hvor de slagne modstandere var 
fra Flemløse/Hårby. 
 
I juni var  drengene på holdtur til Odense Stadion, hvor OB mødte Randers i 
sæsonens sidste kamp.  
 
I april  i år deltog flere af drengene i DBU’s ungdomskamplederudannelsen og 
kan nu hjælpe klubben med at lede børne– og ungdomskampe og samtidig 
tjene en skilling ved siden af. 
 
Hen over sommeren har drengene trænet med U16-drengene og der er i 
efterårssæsonen tilmeldt et U16 hold - 11-mands, hvor U14 drengene slås sammen med de U16, der ikke ta-
ger på efterskole. Det er stadig Andreas og Ole, der træner dem.   
Vi håber, at drengene vil blive ved at bevare deres fodboldglæde og udvikling, og at  de vil blive i klubben i 
mange år endnu.  
 
Til  de drenge der forlader klubben for at tage på efterskole; Hav et fantastisk år og så håber vi at i vender til-
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SKÅRUP IF Fodbold Ungdom 

SOMMERFRI—NEJ TAK 
Hvis i tror at alle fodboldspillere holder fri i løbet af sommeren, så tager i fejl. I 

Skårup IF Fodbold Ungdom har der i uge 28 været fodboldskole på Skårup Stadi-
on for 50 drenge og piger i alderen 7-14 og i uge 31 drog klubbens kommende 

U14 drenge og piger til Vildbjerg Cup ved Herning.  
Fælles for begge arrangementer var: 

FODBOLD-OPLEVELSER, NYE RELATIONER, NYE UDFORDRINGER,  
SAMMENHOLD, FÆLLESSKAB, GLÆDE og KLUBÅND  

 
STOR TAK TIL SPILLERE, LEDERE, TRÆNERE, FORÆLDRE OSV! 

Se billeder fra begge uger på næste side. 

BØRNEBOLD 3-6 år 
Så lykkes det at finde et team til at aktivere og inspire-
re områdets mindste fodboldspillere. 
Det er både for drenge og piger. Gennem leg med bold 
og andre remedier træner vi børnenes motorik, bold-
føling, balance og ikke mindst håber vi på en time fuld 
af bold, sjov og kammeratskab. 
Forældre er selvfølgelig velkomne. Husk sportssko. 
SE TIDPUNKTET PÅ HJEMMESIDEN www.skårup-if.dk 
ELLER FACEBOOKGRUPPEN ”Skårup IF Fodbold” eller 
kontakt Ungdomsformand Pernille på 2222 2978 

TURNERINGSSTART i SKÅRUP IF Fodbold 
Onsdag d. 19.8 kl. 18.45                       Supermasters Skårup IF mod Glamsbjerg 
Lørdag d. 22.8 kl. 10 .00 - 12.30         U11 drenge - 8-mandsstævne 
Lørdag d. 22.8 kl. 13.00 - 15.30          U11 drenge - 5-mandsstævne 
Søndag d. 23.8 kl. 13.00                      U12 drenge Skårup IF mod Kirkeby IF 
Søndag d. 23.8 kl. 13.00 - 16.00         U10 piger - 5-mandsstævne 

VI SES PÅ SKÅRUP STADION 

 
DAME SENIOR-

FODBOLD  
FITNESS 

NU MED TRÆNER 
TORSDAGE  

18.45 - 19.30 
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

´Onsdag, den 19. august kl.18.00
Grillaften i Skårup Pensionisthus

HUSK TILMELDING senest 11.aug. på tlf. 
62231558/22392099/62231488.

22. august kl. 9.00 - 21.00
Maratonsang i Harmonien

Avisindsamling: Lørdag d. 29/8  
Papirindsamling gør sit til kommunen kan 

opfylde sit % mål for genanvendelse.
og især at det spare på regnskov samt alle de 

kemikalier der tilsættes i papirproduktion.

Onsdag, den 16. september kl. 8.00
Efterårsturen går til Brunkålslejren i Søby på 
den jyske hede. Se omtale inde i bladet. tlf. 
62231558 eller 22392099 senest den 9.sep.     

20. september kl. 9.30 - 11.00
Brunch i Kulturcafeen             

Onsdag, den 30. september. kl. 17.00 - 
Høstfest høsttalen er i år ved Erik Larsen 
(tidligere Skårup-dreng). Menu: Suppe og 

peberrodskød samt kaffe. Tilmelding senest 
den 23. sep. på tlf. 62231558 eller 22392099

17. oktober kl. 18.00
Italiensk aften i Pensionisternes Hus

24. oktober kl. 18.30 - 02.00
Folkefest i Skårup Hallen

Onsdag, den 28. oktober kl.14.00- 
Modeopvisning: SENIOR SHOP viser deres 

nye efterårskollektion i Skårup Pensionisthus

Mad & Musik i Kulturcafeen
Se datoer inde i bladet

Åbyskov Forsamlingshus, 
diverse arrangementer
Se datoer inde i bladet

Aktiviteter i SIF
Se datoer inde i bladet

                               

Design af logo

Brochurer & foldere

Plakater & flyers

Skilte & Roll up

Tryk på tøj

Biler & butiksfacader

Foreningsblade & hæfter

Din udfordring... SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgrafisk.dk ö skårupgrafisk.dk

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

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

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

Start 7/9 2015

Nørkle eftermiddag.
Hver mandag kl. 14 -16 i 

Pensionisternes Hus Start 8/9 2015

Porcelænsmaling
Hver mandag kl. 14 - 16 i 

Pensionisternes hus Start 7/9 2015


