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Kære Folk & Fæ-læser!
Så er det igen tid til at skrive, at augustnumret bliver 

omdelt af vores trofaste indsamlergruppe.

Det har stor betydning for bladets økonomi, at vores 

læsere støtter bladet med et beløb, når indsamlerne går 

rundt fra dør til dør med bladet og ”raslebøsserne”. 

Det er ikke kun økonomisk, det har stor betydning, men 

det sender jo også det signal til hele bladgruppen om, at 

lokalbladet ” Folk & Fæ” er værdsat af vores læsere.

Dette har enorm betydning, da alle i bladgruppen og i 

indsamlergruppen jo arbejder frivilligt / ulønnet. 

Desværre er der  prisstigninger på vej fra trykkeriet og 

Tryksagsomdelingen, men vi håber på, vi kan fortsætte 

med at udgive bladet i samme omfang som nu.

Heldigvis har vi en lang række trofaste sponsorer og 

foreninger, der gør det muligt at lave et så flot lokalblad.

Og mange – mange tak til dem for det.

For det er jo et utroligt flot lokalblad.

Derfor skal der også lyde en tak, ikke kun til Folk & Fæ 

redaktionen, men til alle Jer, der laver så mange fine 

artikler om alt det, der sker i ”Vores Distrikt”.

Folk & Fæ vil gerne komme rundt i hele distriktet, som 

jo er Skårup 5881 – Vejstrup 5882 – Oure 5883.

Vi vil også gerne have nogle flere unge med i bladet, så 

kontakt redaktøren, hvis du er ung, og gerne vil fortælle 

lidt om, hvordan det er at være ung her lokalområdet.

Vi glæder os til at komme rundt til Jer.  

Fortæl gerne indsamleren hvilke beløb du 

ønsker at støtte med, hvis du benytter 

MobilePay: 0907ZA -  da det hermed 

tæller med i det samlede indsamlerbeløbet.
Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

             Henning Philbert
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Novellesamlingen ”KVINDESKÆBNE” 
skrevet af Maja Grøndal Kvist, Skårup. 
Skribent: Margit Løve kølle. Fotografer: Maj Grøndal Kvist, Sara Kvist Veile, Søren Mandela 
Nilsson og Knud Mortensen. 

 
 
I begyndelsen af maj 2022 udkom 
novellesamlingen ”Kvindeskæbne” på 
forlaget Kvist Poetry. Det er Maja Grøndal 
Kvist’s anden bogudgivelse. I 2020 udgav 
hun digtsamlingen ”Elsk mig – som jeg tror, 
jeg er” sammen med Kalina Hans. 
I 10 noveller møder læseren i 
”Kvindeskæbne” 10 forskellige kvinder i 
forskellige aldre og forskellige miljøer, der alle 
har deres at slås med.  
Novellesamlingen starter med novellen ”Liv”, 
der handler om en mor-datter relation, hvor 
forventningerne ikke er afstemte, og derfor 
fører til konflikt. 
Temaet i 2. novelle ”Hjælp en ven” er, at 
alting har sin tid – også i venskaber. 
Mennesker kan vokse fra hinanden, uden at 
det er nogens skyld.  
3. novelle ”Idiot” giver et budskab om, at et 
menneske skal sige fra overfor det, det ikke 
selv har magten over. Novellen ”Ventetid” 

videregiver det optimistiske budskab, at et 
menneske selv er med til at skabe sit liv ud 
fra det fokus, som personen sætter på livet. 
I novellen ”Skør” møder læseren Mette, der 
må betegnes som dét, man i dag kalder en 
”wann-a-be” altså en person, der prøver at 
være som en anden eller forsøger at passe 
ind i en særlig gruppe af mennesker- her 
uden held.  I novellen   ”Redning ” får en 
ung pige hjælp til at få hold på sit liv og 
komme godt videre takket være hjælpen fra 
en lærer. 
Novellen ”Fanget” handler om et forlist 
ægteskab.  
Handlingen i den 8. novelle ”Uægte” 
beskriver, hvordan det i 40’erne var for en 
ung kvinde at blive gravid med en ung mand, 
når de kom fra to helt forskellige 
samfundsklasser. 
Novellen ”Noget” er en moderne novelle, der 
beskriver tanker og følelser i tiden. 
I sidste og 10. novelle, ”Bryllup”, er temaet 
jalousi.    
 
Maja Grøndal Kvist er et kreativt menneske, 
som sammen med sin kæreste guitarist og 
sanger Klaus ”Baba” Jensen, Skårup, laver 
en masse musik. I Begyndelsen af 2021 var 
der her i ”Folk & Fæ” en artikel om Klaus 
”Baba” Jensen og Maja Grøndal Kvist i 
anledning af udgivelsen af deres dengang 
nye CD og pladeudgivelse med sange og 
melodier komponeret af Klaus ”Baba” Jensen 
og Maja Grøndal Kvist samt et par enkelte 
bluesklassikere.
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Maja Grøndal Kvist og Klaus ”Baba” Jensen. 

 
Maja Grøndal Kvist. 

Mange husker sikkert, at Maja Grøndal Kvist 
igennem et par år omkring 2010-13 var en af 
”Folk & Fæ”s faste skribenter, så glæden ved 
at skrive har været der i en årrække. Derfor 
må det være på sin plads at stille disse 
spørgsmål til Maja:  

• Hvad er det, der skaber lysten til at 
skrive?  

”Jeg kan ikke lade være med at udtrykke mig 
kreativt på alle mulige måder indenfor musik, 
billedkunst og nu fiktion”. 

• Hvor kommer inspirationen fra? 

”Inspirationen kommer fra livet. Fra dybe 
samtaler med andre mennesker, fra deres 
følelser og tanker og deres måde at se 
verden på”.  

• Hvorfor blev det netop disse 
noveller, der kom med i 
novellesamlingen? 

”Det er måske et sent udløb af ”Me too” 
bevægelsen, men jeg mener, at der er så 
mange områder i tilværelsen, hvor kvinder 
ikke bliver hørt og kommer til deres ret. Der 
er lang vej endnu til, at vi får ligestilling 
mellem mænd og kvinder, men vi er på vej. 
Dualiteten mellem mænd og kvinder er et 
spændende område, og der er behov for, at 
vi sammen diskuterer, hvad der kan forbedre 
forholdene os mennesker imellem. Nogle af 
de lidt farlige dilemmaer og tabuer er det 
vigtigt at få ud i lyset og debattere. F.eks. at 
kvinde nogen gange er kvinde værst, og at et 
menneske ofte handler udelukkende på 
baggrund af sine egne følelser og tanker, og 
ikke forsøger at forstå, hvad andre 
mennesker har med ind i ligningen, før der 
handles. At forstå sig selv er udgangspunktet 
for at forstå andre menneskers livsvilkår og 
måde at opfatte verden på, og det er dét, 
denne novellesamling er et forsøg på at 
bidrage til bevidstgørelsen omkring”.  

• Har du funderet over, hvilke følelser 
du formidler ud til læseren? 

”Ja, helt bestemt. Jeg prøver at tegne nogle 
billeder af livet under overfladen. Alt for 
meget af vores verden i dag handler om 
overflade. Vi skal være så rigtige, gode, glade 
og tilstede, at mange slet ikke har et sted at 
gå hen med de andre følelser, som alle 
mennesker jo har. Det er som om, vi skal 
være så perfekte, at der slet ikke er plads til 
at være kede af det, vrede og sure engang 
imellem. Men det er vi jo alle ind imellem.  

Jeg er oprigtigt et meget optimistisk og 
positivt menneske, der ser livet som en gave 
og stort ta’ bord af skønne oplevelser. Jeg 
føler mig meget taknemlig og privilegeret i mit 
liv. Men jeg tror, det er godt at få de andre 
følelser længere frem i lyset, så vi lettere kan 
acceptere os selv og hinanden og være 
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positivt i de fællesskaber, vi alle har brug for. 
Jeg håber, at mine historier kan hjælpe andre 
til at acceptere alle slags følelser i sig selv og 
andre”.  

• For mig som læser, er der i samtlige 
noveller en stemning af blues, af 
tristeste og melankoli. En higen 
efter noget andet, noget bedre. Er 
det dét, du har ønsket at skildre? 

”Ja, det kan man godt kalde det. Det 
modsatte af det perfekte liv er vel at søge 
efter det. Jeg finder, at søgende mennesker 
er væsentligt mere interessante at beskæftige 
sig med end mennesker, der mener, at de har 
fundet sandheden”.  

• Hvordan opfatter du kvinders 
livssituation i dag?  

”Jeg mener, at der er og bør være en 
kvindekamp i hver generation. Hvis vi 
begrænser det til kvindes vilkår i Danmark, er 
vi blevet meget mere lige med årene. Men 
der er stadig kampen for ligeløn, for gratis 
hygiejne artikler og for mange andre 
parametre, der heldigvis stadig er til debat. 
En debat, der hele tiden flytter noget. Jeg 
synes de helt unge kvinder, der går forrest i 
dag, virkelig har gang i nogle gode ting. Men 
samtidig kan jeg også blive bekymret, når det 
er kvinder, der råber højst imod øremærket 
barsel fx Men enig eller ej, glæder jeg mig 
over, at temaet om ligestilling lever i 
debatten. Og der er virkelig flyttet store sten i 
de senere år i forhold til respekten for 
hinanden som mennesker”.   

• Har du noveller, en roman eller 
essays der ligger og venter på en 
udgivelse?   

”Jeg er ikke et menneske, der venter på 
noget. Jeg handler. Og når der er noget nyt, 
så bliver det udgivet. Men jeg kan da afsløre, 
at Niels Bystrup og jeg har et nyt 
sangmateriale til grundskolen på vej. Det 
udkommer på forlaget ”Dansk Sang” den 4.  
november. Niels har skrevet musikken, og jeg 
har skrevet teksterne og lavet illustrationerne.  
Titlen er: ”Tro på hinanden – Sange om 
livet indeni og udenfor”.    

  

Ja, og så har Klaus og jeg selvfølgelig som 
altid gang i noget nyt bluesmusik.       

 
 

 

 

 

Novellesamlingen ”Kvindeskæbne” kan 
købes ved bestilling hos Maja på 
majakvist@gmail.com og koster 179,- kr. 
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OureLone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Brudager

Rosenfeldt 
Oure

Kære Folk & Fæ Læser!
Næste nummer af Folk & Fæ bliver omdelt af vores trofaste indsamlergruppe. Vi 

håber, I er glade for, at bladet nu udkommer i farver og vi håber derfor, 
I vil bidrage med lidt ekstra, da udgifterne er steget voldsomt.

Vore indsamlere kan kun modtage kontante bidrag. Heldigvis er der længe til  august, 
så I kan nå at gemme nogle kontanter til de kommer forbi med ”indsamlingsbøsserne”, 

men nu er der også mulighed for at støtte lokalbladet ved at benytte:

MobilePay: 2548 7386
I kan også støtte ved at lægge penge i voers lille pengekasse i SuperBrugsen eller ved 

at overføre et beløb til vores konto i Svendborg Sparekasse 
eller via netbank på: kontonummer: 819-56-11123

Hermed sendes mange sommerhilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Indsamlergruppen i Oure, Vejstrup og Brudager

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Brudager 

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Oure

Indsamlergruppen i Vejstrup, Oure og Brudager.

Vi efterlyser en indsamler i Oure og en i Brudager.

Hjælp os som indsamler i nogle timer i august måned.

Kontakt hurtigst muligt redaktøren Henning Philbert.

Kære Folk & Fæ læser!

Støt dit lokalsamfund med et bidrag til Folk & Fæ.

Vis gerne indsamleren hvilken beløb du støtter med via

MobilePay, da det så tæller med i indsamlerresultatet. 

Indsamlergruppen i Vejstrup, Oure og Brudager.

Vi efterlyser en indsamler i Oure og en i Brudager.

Hjælp os som indsamler i nogle timer i august måned.

Kontakt hurtigst muligt redaktøren Henning Philbert.

Kære Folk & Fæ læser!

Støt dit lokalsamfund med et bidrag til Folk & Fæ.

Vis gerne indsamleren hvilken beløb du støtter med via

MobilePay, da det så tæller med i indsamlerresultatet. 

Indsamlergruppen i Vejstrup, Oure og Brudager.

Vi efterlyser en indsamler i Oure og en i Brudager.

Hjælp os som indsamler i nogle timer i august måned.

Kontakt hurtigst muligt redaktøren Henning Philbert.

Kære Folk & Fæ læser!

Støt dit lokalsamfund med et bidrag til Folk & Fæ.

Vis gerne indsamleren hvilken beløb du støtter med via

MobilePay, da det så tæller med i indsamlerresultatet. 

MobilePay: 
0907ZA
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Indsamlergruppen august 2020 i Skårup Sogn

Henning Philbert
Åbyvejen og Åbyvænget

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Mette Lundsgård
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Pilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse

Frederik Søe
Østermarken

Jytte Hald

Erik Frantz

 Indsamlergruppen august 2022 i Skårup Sogn
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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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Find os på Facebook

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
fredag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk
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Fjernvarmepriserne i Skårup på Himmelflugt. 
Skribent og foto: Torben Hansen 
 

 
Lars Jørgensen, Søren Lund og Bestyrelsesformand Brian Østergaard i kommandorummet!  
 

 
På en kold gråvejrdag i starten af juni 
mødtes jeg med Brian Østergaard, som har 
overtaget formandskabet for Skårup 
Fjernvarme efter Ove Eskildsen, og 
fjernevarmens 2 daglige driftsmedarbejdere 
Søren Lund og Lars Jørgensen. 
 
Ud over at hilse på den nye formand ville jeg 
også gerne høre om, hvordan Skårup 
Fjernvarmeværk pt. håndterede de store 
udfordringer med eksploderende 
energipriser. Derudover ville jeg gerne have 
en status på den nye varmepumpe, som blev 
indviet i 2020. 
 
Vi har alle kunnet følge med i, hvordan el og 
benzinpriserne har udviklet sig det sidste 
halve år, og hvordan priserne er stukket helt 
af siden Rusland startede sin krig i Ukraine. 
I de sidste godt 3 måneder er benzinpriserne 
steget med over 6 kroner og elprisen er 
steget med 0,70 kr./ kWh. og gaspriserne 
med omk. 7 kr. pr. km3. 
 
Men hvordan indvirker disse ting på vores 
 

 
fjernevarmepriser i Skårup?  
Vores fjernevarmepris indeholder faktorer - den 
faste afgift og forbrugerafgiften: 
 

- De faste afgifter er uændrede: 
lønninger, vedligehold, administration 
m.m  

- Forbrugerafgiften, som dækker over 
Fjernvarmeværkets forbrug til gas og el, 
her er priserne stukket helt af, og det er 
derfor, at vi får denne store prisstigning. 

 
Den grønne el produktion i Danmark er 
afhængig af sol, vind og vandkraften i Norge, og 
det betyder at elpriserne pr. kWh. kan svinge fra 
nærmest ingenting til de meget dyre priser. 
Disse store udsving har giver det faste personale 
på fjernvarmen en nye opgave. 
De skal hver dag kl. 9 holde øje med, om det 
bedst kan betale sig at bruge strøm til 
varmepumpen, eller om der skal bruges gas til 
at opvarme vandet i gaskedlerne. 
Som Søren Lund sagde – det er blevet den nye 
tidsrøver i forhold til vores andre opgaver! 
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Nye fjernvarmekunder: 
Der er pt. mange skårupborgere, der gerne vil 
skifte deres gasfyr ud med fjernvarme.               
Derudover vil den nye udstykning ved 
Vestergårds Allé også bliver koblet på 
fjernvarme, og hvis Vejstrup også kommer 
med vil det betyde, at de faste udgifter til 
vores fjernvarme vil blive væsentlig mindre 
for alle forbrugerne. 
 
Status på det nye anlæg: 
Skårup Fjernevarmeværk har de sidste 7 år 
gennemgået en grøn omstilling ved først at 
etablere solfangeanlægget og efterfølgende 
det nyere varmepumpeanlæg, som 
sammenlagt producerer mere end 80 % af 
den samlede varmeproduktion i Skårup. 
 
Med udgangspunkt i Jakobs artikel fra 
november 2020 fik jeg klarhed på følgende: 

1. Den nye varmepumpe leverer mere 
varme end forventet. 

2. Mere end 80 % af varmeproduktionen 
bliver nu produceret fra 
solfangeranlægget og af 
varmepumpen. 

3. Investeringen i den grønne omstilling 
har ikke betydet en merpris til 
fjernvarmebrugerne. 

 
Jeg havde forberedt et konkret spørgsmål 
om, hvorfor jeg skal betale omkring 10.000 
kr. gode danske kroner mere i år for min 
fjernvarme i 2022, end jeg skulle i 2021? 
 
Men det havde jeg allerede fået: Det var ene 
og alene pga. af uhørt stigende energipriser! 
 
Da jeg cyklede hjem fra Fjernevarmeværket 
tænkte jeg, at selv om priserne stiger uhørt 
meget lige nu, kan vi som forbrugere være 
glade for denne fremsynethed, som 
bestyrelsen og medarbejdernes på 
Fjernvarmen har haft i denne grønne 
omstilling.                                                                                   
Uden denne omstilling ville de stigninger, 
som vi alle for alvor mærker nu, havde været 
på et niveau, som ville kunne sende folk fra 
hus og hjem. 
 

Om den nye formand Brian Østergaard: 
 

 
 
Den nye formand Brian Østergaard har været 
med i Fjernvarmens bestyrelse siden 2015, hvor 
Ove Eskildsen, som Brian kendte fra 
sløjdlærerverdenen, opfordrede Brian til at stille 
op til bestyrelsen. 
I 2020 blev Brian valgt til næstformand. 
 
Brian arbejder på teknisk skole som 
projektleder og med it, robotteknologi og 
digitalisering, og han bidrager til bestyrelsen 
med ledelse, kommunikation, og han er glad 
for, at andre fra bestyrelsen har en større 
teknisk viden, end han har. 
 
På spørgsmålet om hvorfor det lige blev 
Fjernvarmebestyrelsen, svarer Brian. 
 
”Nogle bidrager som f.eks. fodboldtrænere i 
lokalsamfundet, og det er ikke lige mig. 
Men da Ove spurgte mig, blev det så her, hvor 
jeg kan gøre en forskel i Skårup!” 
 

 
Husk generalforsamling i Fjernvarmen: 
Til sidst i interviewet huskede Brian mig lige 
til på Fjernvarmens årlige generalforsamling 
d. 22/6 – 2022 i kulturcafeen kl. 19.00! 
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Gudme og Rom
Tekst og billeder: Olaf Søndberg
Artiklen  om  ”Skårup  sogn  i  forhistorisk  tid”  i  sidste  nummer  af  ”Folk  og  Fæ”  slutter  med
bronzealderen. Den tidsperiode, der følger efter, kalder man jernalder ( 500 f.Kr.f. - 800 e.Kr.f.).  I
den periode var Sydfyn fortsat et landbrugssamfund beboet af bønder , der var samlet i små og store
landsbyer.
Men i jernalderen oplevede Sydfyn en kortvarig blomstring, der er enestående i det danske område.
I århundrederne fra ca 200 til 4-500 e.Kr.f. var Gudme hovedsæde for et mægtigt og velhavende
fyrstendømme, et lille kongedømme. At det var et velhavende samfund fremgår bl.a. af, at der i
området er fundet smykker og andre genstande af guld, der tilsammen vejer 11 kg alle dateret til
den nævnte periode. Det er en fjerdedel af alt det guld, der er fundet i Danmark. Først 5-600 år
senere har vi skriftlige kilder og dokumentation for et samlet Danmark (Jellingstenen). Vores viden
om  Gudme  bygger  alene  på  arkæologiske  udgravninger,  men  til  gengæld  meget  omfattende
udgravninger især i årene omkring 1990. Jeg vil foreslå læseren en udflugt til tre steder, hvor man
med lidt viden og fantasi kan fornemme historiens vingesus.

  1. stop: Gudme
I  1993  skulle  vore
dages  høvdinge,
håndboldspillerne  i
GOG,  have  en  ny
hal. Da man gravede
grunden  ud,  mødte
man  store  mørke
pletter,  som  pirrede
arkæologerne,  og
håndboldfolket  tog
den  flotte  beslutning
at  flytte  hallen.
Udgravningen
afslørede  et
imponerende hus, der
måler  47  gange  10
meter, det største, der
kendes  fra  dansk

jernalder.  Taget  blev  båret  af  16
stolper i to rækker, stolper med en
diameter  på  60-80  cm.  Husets
ydervæg  blev  båret  af  en  række
mindre stolper.
Der  er  udgravet  mange
jernalderhuse overalt i landet.  De
er typisk 20-30 meter lange og har
beboelse i den ene ende og stald i
den anden.  I  pragthuset i  Gudme
er der ikke spor efter husdyr, her
residerede fyrsten  omgivet  af  sin
hird. Den landsby, der lå rundt om
fyrsteresidensen,  er  den  største
kendte  jernalderlandsby  i
Danmark. Der er også teorier om,
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at fyrsten har været religiøs leder, der har forestået offerhandlinger og dyrkelse af de gamle nordiske
guder. Man byggede ikke templer for guderne, men de gamle stednavne, Gudme (Gudehjem) og
Gudbjerg kunne tyde på, at der var noget specielt religiøst ved den lokale natur.
2. stop: Møllegårdsmarken
Ved Svendborg-Nyborg landevejen er der en parkeringsplads ved vejen ned til Gudme. Herfra kan
man overskue en stor almindelig mark. Men det er ikke en almindelig mark, for her lå en gravplads,
der er den største, man kender, fra jernalderen. Over flere perioder har man registreret ca 2300
grave,  næsten alle dateret  til  de to århundreder  200-400. Det er  grave,  hvor det  brændte lig  er
nedlagt i en urne. I mange grave findes der bittesmå stumper af glas, bronze, sølv eller guld. 

Midt  på  marken  står  der  en  markant  eg  og  under  den  en  stor  sten,  der  er  sat  til  minde  om
kammerherre Frederik Sehested (1813-1882), som udgravede 3-400 af gravene. Frederik Sehested,
ejer af Broholm, var en meget dygtig og aktiv landmand og forretningsmand, der bl.a. tog initiativ
til at bygge Lundeborg  havn. Og så var han bidt af arkæologi. Som 20-årig havde han været vidne
til,  at  en bonde under  pløjning på en af Broholms marker  ved Lundeborg fik  øje på glinsende
guldstumper.  Ved  nærmere  undersøgelse  blev  det  til  en  samling  af  guldsmykker,  den  såkaldte
Broholmskat, der vejede 5 kg. På sine ældre dage betalte Sehested bønderne for de fund, de gjorde
på deres marker. Det blev til så stor en samling af især stenalderredskaber, at han ved Broholm
byggede et museum, som nu er overdraget til Svendborg museum.

3. stop: Lundeborg
Eller rettere sagt kysten nord for Lundeborg på begge sider af Tange ås udløb. Her lå en travl og
dynamisk handelsplads, der også er dateret til tiden fra ca. 2oo til 4-500. Arkæologerne har gennem
flere år gennemsøgt det såkaldte kulturlag dvs. det øverste jordlag ca 50 cm ned. Det har ført til rige
fund, som gør, at de tør fremlægge teorier om stedets karakter. Der er ikke spor efter de sædvanlige
jernalderhuse, så stedet har formodentlig kun været beboet i sommer-månederne, hvor købmænd og
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håndværkere har virket i telte og små hytter. Stedet er blevet anløbet af store klinkbyggede robåde,
som var forløbere for de senere berømte vikingeskibe. Der er fundet tusinder af jernnagler, der har
været brugt til at reparere og måske bygge bådene. Der er fundet håndværksredskaber og stumper af
jern, bronze, kobber, sølv og guld, så der har været mange slags smede i virksomhed. Det mest
interessante er, at mange af de fundne ting tydeligvis er kommet langvejs fra. Det gælder glasperler, 
pokaler og fade af glas, redskaber og figurer af bronze, speciel keramik og ting af guld og sølv. 

Sølvmønter og guldmønter med et indgraveret hoved og navn på en romersk kejser fortæller, hvor
vi skal hen. Eksempelvis har man i Gudme fundet flotte guldmønter, en solidus, med hoved og
navne som Constans og Constantius. Dem kender vi, de var kejsere omkring 350.
Romerriget
Romerriget  var  et  forbavsende  stort  og
stabilt  rige,  der  holdt  i  4-500  år  og
omfattede alle lande rundt om Middelhavet
og strakte sig nordpå i  Europa til  Rhinen
og Donau. Det var varer herfra, der direkte
eller  indirekte  nåede  til  Lundeborg.
Romerrigets magt kulminerede omkring år
200,  byen  Rom  var  en  velfungerende
millionby. Omkring år 400 blev riget delt i
et  vest-  og  et  østromersk  rige,  det  sidste
med  hovedstad  i  Konstantinopel,  vore
dages  Istanbul.  I  400-tallet  gik  det
vestromerske  rige  i  opløsning  bl.a.  fordi
det blev invaderet af folkeslag fra Nordeuropa under de såkaldte folkevandringer.
Den sidste stærke kejser, der havde kontrol over hele riget, var Konstantin den Store (312-337). Han
var  interesseret  i  at  komme  overens  med  den  kristne  kirke,  der  fik  stadig  flere  tilhængere  i
romerriget, og som var velorganiseret med biskoppen i Rom, paven, som øverste leder. Det er uvist,
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om det var et politisk træk, eller om det skyldtes, at han, som den katolske kirke hævder, personligt
blev omvendt og døbt. Men fra Konstantins tid blev der et nært samarbejde mellem statsmagten og
den katolske kirke.
Kejser Konstantins mor hed Helena. Hun blev tidligt kristen, en
stærkt troende og aktiv dame. Og hvad kan man ikke udrette, når
ens søn er kejser! Hun rejste til den romerske provins, Judæa (vor
tids Israel og Palæstina). Her fandt hun den stald i Betlehem, hvor
Jesus  var  blevet  født  300  år  før  og  lod  på  stedet  opføre  den
mægtige  fødselskirke,  der  stadig  ligger  der,  og  i  Jerusalem
byggede hun Begravelseskirken på Golgata. Hun opsporede det
kors, som Jesus var blevet korsfæstet på og tog det med til Rom,
og hun fandt den trappe med 28 trin af marmor, som Jesus var
gået op af for på toppen at blive dømt af Pontius Pilatus. Trappen
blev  demonteret,  sendt  til  Rom  og  genopført  ved  den  nye
Laterankirke,  den  hellige  trappe,  la  scala  santa,  som  stadig
bestiges på knæ af katolske pilgrimme. Ikke sært, at Helena er en
af  den  katolske  kirkes  fornemste  helgeninder.  Centralt  i
Peterskirken  står  der  en  statue  fra  1600-tallet  af  hende  med
korset.
På en måde overtog paven kejserens rolle, og Rom blev hovedstad for den mægtige katolske kirke,
der i middelalderen bredte sig over hele Europa. Man skulle tro, at byen Rom således ville bevare
sin glans, bl.a. fordi der årligt kom tusinder af pilgrimme til byen, men sådan skulle det ikke gå.
Befolkningstallet  faldt  fra  en  million  til  20.000,  der  klumpede  sig  sammen  i  et  kvarter  ved
Tiberfloden, mens resten lå som en spøgelses- og ruinby. 
1471-1484 hed paven Sixtus 4. De få broer, der på den tid gik over Tiberen, stammede alle fra
romertiden,  og da en stor  skare pilgrimme gik  over  en af  dem, brasede den sammen,  og over
hundrede mennesker omkom. Så byggede Sixtus den sixtinske bro, Ponte Sisto, der stadig lever. Det
blev indledningen til, at paverne i de følgende århundreder renoverede og udbyggede Rom, men det
gik langsomt. Først i vor tid, efter at Rom i 1870 blev hovedstad i det moderne Italien, er byen igen
blevet en millionby som for 2000 år siden.
Tilbage  til  Gudme,
som på en måde deler
skæbne med Rom. I de
urolige  tider  i  4-500-
tallet  forsvandt
fyrstendømmet. Mange
skattefund stammer fra
denne  periode,  måske
er  de  gravet  ned  af
sikkerhedsmæssige
grunde.  Gudme  blev
igen  en  lille  anonym
landsby, men som Rom
er  den  blomstret  op  i
vor  tid  som
håndboldens
hovedstad.

En hovedkilde til denne artikel er vores lokale Skårup-borger, Karsten Kjer Michaelsen. Karsten er
arkæolog og har deltaget i mange af de nævnte udgravninger, som han har beskrevet i artikler og
bøger. Og så laver han sammen med fru Lene højt berømmede frugtbrændevine.
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Torsdag d. 28. april kl. 9.30 gik 
”Vedligeholdet” fra SKI i aktion.     
Denne gang helt væk fra Skårup-  
hallens område. Jeg havde nemlig  
lokket Hans-Werner, Jørgen, Leif og  
Poul Erik sammen med Søren til at 
hjælpe med at få sat ”vandreskilte”      
op 3 steder for at markere Kirkestien. 
Efter at have designet skiltene, en 
bevilling fra Lokal-puljen via Lokalrådet 
5881 Skårup Sogn, samt godkendelse af 
”Teknisk Forvaltning” er de nu er sat op 
ved Nyborgvej(A), i Bjergager(B) og ved 
Øhavsstien(C) til glæde for vandrere. -Jan 

Fotos & tekst: Jan Viuf Hansen, april 2022 



16

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

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

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

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

ER DU 60+?

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk
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Sansebesøg bag Skårup Hallen 
Tirsdag formiddag d 17.5.22 var vi på besøg hos dagplejerne og vuggestuen i Skårup - Børnene var 
mellem 0-3 år. Vi havde lavet nogle forskellige legerum med fokus på børnenes sanser og motoriske 
udvikling.  

 
Fotograf: Stine Schwartz Northway

Hvem er vi? 

Skrevet af Stine Uller og Nete Bonde 

Vi er 17 elever, som kommer fra Social- og 
Sundhedsskolen Fyn. Vi går lige nu på 
Grundforløb 2 EUX som pædagogiske assistenter. 
En EUX-uddannelse betyder, at vi er i gang med 
to uddannelser på samme tid. En 
erhvervsuddannelse, hvor vi får en masse 
praksislæring som teorier, faglige 
begreber/teknikker og to praktikforløb, som hver 
er et halvt år. Vi er samtidigt i gang med en 
gymnasial uddannelse med fag på både A, B og C 
niveau. Vores uddannelse er bygget op med to 
Grundforløb af hvert et halvt år og så et 
hovedforløb på tre år med både skole og praktik. 
Uddannelsen tager sammenlagt 4 år, så vi får huer 
på i sommeren 2025.  

 

 

Vores skolegang 

Vores uddannelse består af både gymnasiefag og 
praktiske fag. Fx kan vi på samme dag have to 
modulers psykologi og to modulers pædagogisk 
assistent fag. Men det betyder ikke, at vi ikke 
lærer noget praksisnært i vores gymnasiefag. Tit 
og ofte bliver vores fag koblet til noget, vi kan 
bruge i praksis, så vi kan se en mening med det, vi 
lærer i forhold til det, vi skal ud at lave.  

Om skolen generelt 

På Social- og Sundhedsskolen Fyn kan man tage 
nogle rigtig gode uddannelser, hvis man drømmer 
om at arbejde med mennesker og være noget for 
andre.  

Vi har fire forskellige uddannelser: Social- og 
sundhedsassistent, Social- og sundhedshjælper, 
Digitech og Pædagogisk assistent. På skolen kan 
man både være EUD og EUX-elev.  
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Man kan dog ikke tage Social- og 
sundhedshjælperen eller Digitech som EUX-elev. 
EUD-uddannelsen er en erhvervsuddannelse.   

 

Afprøvning i praksis 

Skrevet af: Line Thomsen, Marie Nielsen & Freya 
Jensen 

Tirsdag 17.5 2022 fik vi mulighed for at 
kombinere teori og praksis. Vi var i Skårup 
sammen med nogle dagpleje- og vuggestuebørn i 
alderen 0-3 år for at øve os i tage ansvar for 
pædagogiske aktiviteter samt at skabe spændende 
læringsmiljøer og danne relationer med helt små 
børn.  

Vi satte fokus på at give børn, dagplejere og det 
pædagogisk personale en dejlig oplevelse, hvor vi 
skabte trygge rammer og stod for aktiviteter, der 
passede til målgruppen, og som skulle gøre 
børnene glade.  

Aktiviteterne blev sat op på et afgrænset område 
på størrelse med en lille 7-mands fodboldbane, 
som vi indrettede i fire hyggelige og varierende 
læringsrum til de forskellige aldersgrupper 0-1 år, 
1-2 år, 1-2 år og 2-3 år. Vores mål var at skabe et 
sammenhængende område, der indbød til spontan 
leg, motorisk udfoldelse og sanseoplevelser.   

Vi havde valgt et overemne, som var farver. De 
forskellige grupper havde valgt hver deres farve. 
0-1 år havde den røde, de to grupper 1-2 år havde 
den blå og grønne og 2-3 år havde regnbuen. Ud 
over dette, havde vi også fokus på de primære 
sanser:  

 
Den taktile sans (Berørings/følesansen)  
    
Den vestibulære sans (Labyrint/ Ligevægtssansen)
    
Den proprioceptive sans (Muskel-led sansen/Den 
kinæstetiske sans)  
 

  

 

 

 

 

Det røde sanseland 

 
Fotograf: Stine Northway 

Skrevet af: Mia Nielsen, Flykra Davidsen & Nikoline 
Spangsberg 

Vores formål med rummet var at skabe en stille og 
rolig “sikker base” med fokus på det sanselige og 
den motoriske del af børns udvikling. Derfor 
valgte vi at opbygge vores rum med masser af 
“bobles” samt spejle og foldebøger. Bobles er 
børnemøbler, der opfordrer til leg og bevægelse 
med motoriske udvikling i fokus.    
 
Vi havde gjort os mange overvejelser med vores 
faglige viden som grundlag. Vi havde blandt andet 
valgt at bruge spejle, da vi har lært, at børn i 
aldersgruppen 0-1 år er meget fascineret af spejle. 
De små børn har udviklet deres selvfornemmelse 
og kan genkende sig selv i spejlet. Udover dette 
valgte vi at tage foldebøger med til de børn, der 
havde brug for mere ro og en-til-en relation. 

 
Fotograf: Stine Schwartz Northway  
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Formiddagen med de små unger gav os et nyt 
indblik i, hvordan børnene selv tager initiativ til 
leg og bevægelse. Vi fandt også ud af, at der var 
stor forskel på, hvad børnene syntes var 
spændende på trods af deres forskellige aldre. 
Mange af de større børn besøgte vores sanseland, 
selvom aktiviteterne var målrettet de 0-1-årige.   

Besøget gav også en masse praktiske erfaringer - 
som vi kunne koble til al vores teoretiske viden, vi 
har fået med fra de første 2 Grundforløb. 

 

Den Grønne Verden 

 
Fotograf: Stine Schwartz Northway  

Skrevet af: Arn Brammer, Bo Grasmück & Frederikke 
Snedevind  

Ud fra den opgave vi fik stillet i klassen, fik vi 
tildelt farven grøn og skulle lave et legerum til 
børnene i aldersgruppen 1-2 år. Det var vigtigt for 
os, at rummet skulle give mulighed for at snakke 
om det børnene så, men også at der var frie tøjler 
til at lave præcis det, børnene havde lyst til. Der 
blev specielt sat fokus på at styrke børnenes 
grovmotorik og sanser. Banen var bygget med 
forskellige underlag, så børnene ikke kun skulle 
føle én ting under deres fødder.  
 
Da vi lavede banen, var det vigtigt for os, at der 
var mange muligheder og så selvfølgelig, at der 
var meget grønt. Der var sat en rutsjebane op til 
børnene, hvor vi kunne hjælpe dem med at 
komme op, og når man så var rutsjet ned, var der 
enten mulighed for at prøve igen eller fortsætte 
ind i vores skov.  

Vi havde lavet en skov med palmer og en masse 
blomster i forskellige materialer, som børnene 
kunne plukke og mærke på.  

 

Ved siden af vores skov var der måtter og skåle 
med bolde i. Her var tanken, at børnene skulle 
kunne kaste med boldene eller trille dem over i 
skålen. I den fjerneste ende af vores grønne 
område havde vi lavet en lille sø med blå måtter. 
Der var placeret mange forskellige bobles rundt 
omkring på måtterne. Børnene kunne hoppe 
mellem de forskellige bobles og prøve ikke at 
ramme de blå måtter.  

 
Fotograf: Stine Schwartz Northway  

Lige ved siden af søen var vores musikhjørne med 
forskellige lidt anderledes musikinstrumenter. Vi 
havde en masse raslende instrumenter, som fx 
ærteposer, flasker med vand og perler. Udover det 
havde vi nogle kegler, som blev brugt til 
trommestikker på vores spand, og så var der også 
en masse sang i gang i hjørnet.  

Da børnene først kom ind til os og fandt lidt ro og 
tryghed i rammerne, så gik det bare derudaf. Der 
blev løbet frem og tilbage mellem de forskellige 
rum, og vi hyggede os med børnene. Det var 
dejligt at opleve, hvordan børnene bare gik ind til 
det hele med et smil. Nogle var selvfølgelig mere 
generte end andre, men da der var 4 forskellige 
rum, med forskellige formål, så blev alle børnene 
mødt i øjenhøjde, og der var plads til dem. Alt i alt 
så var det en rigtig god dag.  

 

Menneskets 7 sanser 
- Mennesket har 7 sanser. Der er de 5 
som alle kender: Synssansen, 
Smagssansen, Lugtesansen, Høresansen 
og Følesansen. Men vi har 2 mere. Det 
er bare sjældent, at vi hører om dem. 
Der er labyrintsansen, som er vores 
balancesans, og så er der muskel-led 
sansen, som fortæller vores hjerne, om 
vi er i ro eller bevægelse 
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Blå sansebane    
  

  
Fotograf: Stine Schwartz Northway  

Skrevet af: Rebekka Sørensen & Emilie Larsen 
 
Vi havde i vores gruppe valgt den blå farve og 
aldersgruppen 1-2-årige. Vi ville gerne give 
børnene en sjov måde at udvikle labyrint-, 
balance-, se- og følesanserne. På vores bane gav vi 
mulighed for legende udvikling ved bl.a. at lave 
boldbassin, klatre-kravle-bane, motorikbane, 
yogabold og sansetæppe. Samtidigt havde vi taget 
sæbeboblemaskine med, som gav liv og glæde.  
  
Sæbeboblerne gav en god start og tiltrak mange, 
der syntes, de var seje og ville fange dem. Men 
selve maskinen var også et kæmpe hit, og der var 
kamp om at få lov til at holde, slukke og tænde 
igen og igen. Der var masser af grin og 
sæbebobler i håret.    
   
Vores boldbassin var også en af vores helt store 
favoritter. Børnene fik lov til at føle, kaste og 
bære de mange forskellige bolde i bassinet. 
Bassinet var også sjovt at kaste, hoppe eller rulle 
sig i. Dette stimulerer mange sanser. Nogle af 
børnene var gode til farver, og vi fik snakket om 
de mange forskellige farver og former.    
  
Børnene fik mulighed for at udfordre deres 
balance på klatrebanen. De kravlede over og under 
hinanden og var superseje og gode til at hjælpe 
hinanden. Der var altid en hjælpende hånd at 
finde.  

  
   
Vi havde en virkelig lærerig og sjov formiddag og 
er superglade for, at vi fik lov til at opleve, 
hvordan vores fremtid kan se ud i forhold til at 
arbejde med børn i denne aldersgruppe.    
 

 

Regnbuebanen 

 
Fotograf: Stine Schwartz Northway  

Skrevet af: Emma Thuelund, Liva Rasmussen & Nanne 
Højborg 
 
Vores “Regnbue” område var et sted for de 2-3 
årige, hvor de kunne få lov til at afprøve deres 
følesanser og motorik i sikre og spændende 
omgivelser. Man kunne i vores læringsområde 
komme både højt op og helt ned på jorden 
igennem en tunnel. Der var også 
balanceredskaber, som børnene kunne prøve, og 
en stor rød snurretop.  
 
I starten af vores område skulle de op ad en 
skumtrappe for at udfordre deres grovmotorik. 
Man kom højt op og skulle derfra ned igen for at 
komme videre. Der var en lille hjælpeklods for at 
komme ned. Herefter skulle de over at gå på nogle 
små platforme, hvor de kunne mærke deres 
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følesans under fødderne. Det kunne de ved, at der 
var forskellige mønstre, de skulle gå på.  
På det næste område skulle man udfordre sin 
balance, som er en samling af forskellige sanser, 
fx labyrint- og ligevægtssansen og muskel-led 
sansen.   
Det næste, man kunne interagere med, var en 
tunnel, hvor idéen var, at børnene skulle ned på 
knæ. Her kom de til igen at afprøve deres 
grovmotorik, men på en anden måde. Det sidste vi 
havde var boldkast med nogle massagebolde, der 
gennem berøring stimulerede følesansen.  
  

 
Fotograf: Stine Schwartz Northway.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det gik ikke som forventet, men det gik over al 
forventning. Vi havde lavet en bane, som børnene 
dog “renoverede” med det samme. Ment på den 
måde, at de lavede deres egen bane ud fra de 
materialer, vi havde stillet til rådighed for dem.   
En af de ting vi lærte, da vi først kom ud, og det 
hele begyndte, var, at det ikke altid går, som man 
først have planlagt. Men det kan altid ende ud i 
noget sjovere og mere spænende for både børnene 
og os. Vi blev bare draget med ind i de lege, 
børnene selv lavede, som også fik os til at tage det 
lidt mere roligt og bare følge med strømmen. 
 

 
Fotograf: Stine Schwartz Northway.  
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	 	 	 Ny	graver	
	

	

Det	er	med	stor	glæde,	at	vi	i	Vejstrup	Valgmenighed	kan	byde	velkommen	til	valgmenighedens	nye	graver.	

Lone	Feldingbjerg	Nielsen	tiltræder	stillingen	pr.	1.3.2021.	Lone	er	bosiddende	på	en	landejendom	i	
Gudme,	er	uddannet	gartner	og	har	et	stort	plantekendskab,	kreative	evner	og	ideer	til	at			sammensætte	
planter,	så	det	er	smukt	og	spændende	at	se	på.	I	hendes	egen	have	formklipper	hun	enkelte	buske	og	
træer,	inddeler	haven	i	rum	så	det	er	hyggeligt,	planter	bunddække	under	enkelte	træer	og	buske,	så	det	er	
vedligeholdelsesfrit	og	praktisk.	Lone	har	anlagt	deres	egen	have	med	højbede	og	stenbede	og	har	lagt	
vægt	på,	at	farver	og	planter	passer	sammen,	og	at	det	anlægges,	så	det	falder	i	med	naturen	og	husets	
omgivelser.	I	august	2019	holdt	Lone	åben	have	for	Haveselskabet	i	Svendborg,	og	det	var	en	god	oplevelse	
at	vise	hendes	have	frem	for	de	mange	besøgende,	som	fik	nye	ideer	med	hjem	–	fortæller	Lone.	

Vi	i	ansættelsesudvalget	fornemmer	hel	klart	også,	at	Lone´s	rolige	og	behagelige	måde	at	møde	
mennesker	på,	bliver	en	stor	gevinst	både	for	os	i	menighedsrådet	og	for	besøgende	på	kirkegården.	

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	

 Kære Folk & Fæ læser!
Det har været, –  - og er stadig en svær tid 

for mange, - - og corona-krisen har også 

ramt Folk & Fæ på den måde, at vi ikke 

har kunnet deltage/bringe mange af de 

planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst 

eller udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den 

anden side af denne forfærdelige krise, 

der jo har ramt det meste af jordkloden.

Straks - når dette sker, er vi klar igen!!!

Kontakt redaktøren – eller en fra 

bladgruppen, hvis du har en spændende 

historie, du gerne vil dele med vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til,

at vi i dette nummer bringer nogle af de 

”gode” historier fra arkivet. 
Deadline for næste blad: Mandag d. 1. juni kl. 17.00

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

	

	

	

	

Covid-19	sætter	stadig	sit	præg	på	rigtig	mange	ting	og	naturligvis	også	på	gudstjenester	og	

aktiviteter	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	grund	af	de	indskærpede	restriktioner	har	vi	i	valgmenigheden	besluttet	at	aflyse	alle	ordinære	
gudstjenester	og	mødeaktiviteter,	indtil	det	igen	er	forsvarligt	at	samles.	Begrundelsen	for	ikke	at	afholde	de	
ordinære	gudstjenester	er	bl.a.	at	undgå	smittespredning	og	fordi	en	gudstjeneste	uden	fællessang	og	
altergang	vil	mangle	to	uomgængelige	elementer	i	en	fælles	gudstjenestefejring.		

I	stedet	har	et	lille	fast	team	bestående	af	præst	Anders	Carlsson,	organist	Frey	Klarskov	og	kirkesanger	
André	Isager	hver	uge	lagt	en	lille	andagt	med	sang,	musik,	evangelielæsning	og	en	kort	prædikenrefleksion	
ud	på	Facebook	-	indimellem	med	besøg	af	Emma	Tingager.	Det	tiltag	fortsætter	selvfølgelig,	ligesom	man	
hver	søndag	kl.	10	vil	kunne	læse	Anders´	”fulde”	prædiken	til	den	pågældende	søndag	på	vores	
hjemmeside.	

Har	vi	aflyst	”almindelige”	søndagsgudstjenester,	har	vi	til	gengæld	valgt	at	afholde	såkaldte	
”fredagsaltergang”	fra	og	med	fredag	den	12.	februar	og	hver	fredag	i	tidsrummet	fra	kl.	17-17.20,	indtil	vi	
påbegynder	vores	ordinære	gudstjenester	igen.	Disse	fredagsaltergange	vil	blive	afviklet	efter	
myndighedernes	retningslinjer	og	krav	og	altergangstjenesternes	varighed	vil	være	ca.	20	minutter	med	
musik,	læsning,	bøn	og	nadverritual.	

Følg	i	øvrigt	med	på	kirkens	hjemmeside	eller	hold	dig	orienteret	via	kirkens	nyhedsbrev.	Modtager	du	ikke	
Nyhedsbrevet,	så	kontakt	undertegnede,	og	bed	om	at	blive	skrevet	på	listen,	så	vil	du	fremover	modtage	
informationer	om,	hvad	der	sker	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

Bemærk,	at	kirken	stadig	er	åben	hver	dag	fra	kl.	10	til	kl.	15	for	et	lille	besøg	med	stille	musik	og	mulighed	
for	at	tænde	et	lys,	dog	ikke	onsdag	formiddag,	hvor	det	optages	til	onlineandagten.	Besøgende	er	selv	
ansvarlige	for,	at	restriktioner	m.h.t.	antal,	afstand	og	mundbind	overholdes.	

Der	skal	ikke	herske	tvivl	om,	at	Valgmenighedens	medlemmer	i	den	grad	savner	gudstjenester,	det	sociale	
samvær	og	fællesskabet.	Vejstrup	Valgmenighed	er	en	musisk	og	meget	sangglad	menighed	og	også	her	
efterlades	et	stort	savn	–	et	af	vores	medlemmer	fortalte,	at	han	havde	et	stort	tomrum,	der	bare	ventede	
på	at	blive	fyldt	op	med	sang	–	et	meget	godt	billede	på,	hvad	sangen	betyder.	

Vi	glæder	os	meget	til	at	kunne	melde	ud,	når	det	igen	er	forsvarligt	og	meningsfuldt	at	åbne	for	
gudstjenester	og	andre	aktiviteter.	Vi	håber	alle,	at	det	kan	lade	sig	gøre	i	nær	fremtid.	

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

Lene	Isager	
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gudstjenester	og	andre	aktiviteter.	Vi	håber	alle,	at	det	kan	lade	sig	gøre	i	nær	fremtid.	

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

Lene	Isager	

	

	

	

	 	 	 Ny	graver	
	

	

Det	er	med	stor	glæde,	at	vi	i	Vejstrup	Valgmenighed	kan	byde	velkommen	til	valgmenighedens	nye	graver.	

Lone	Feldingbjerg	Nielsen	tiltræder	stillingen	pr.	1.3.2021.	Lone	er	bosiddende	på	en	landejendom	i	
Gudme,	er	uddannet	gartner	og	har	et	stort	plantekendskab,	kreative	evner	og	ideer	til	at			sammensætte	
planter,	så	det	er	smukt	og	spændende	at	se	på.	I	hendes	egen	have	formklipper	hun	enkelte	buske	og	
træer,	inddeler	haven	i	rum	så	det	er	hyggeligt,	planter	bunddække	under	enkelte	træer	og	buske,	så	det	er	
vedligeholdelsesfrit	og	praktisk.	Lone	har	anlagt	deres	egen	have	med	højbede	og	stenbede	og	har	lagt	
vægt	på,	at	farver	og	planter	passer	sammen,	og	at	det	anlægges,	så	det	falder	i	med	naturen	og	husets	
omgivelser.	I	august	2019	holdt	Lone	åben	have	for	Haveselskabet	i	Svendborg,	og	det	var	en	god	oplevelse	
at	vise	hendes	have	frem	for	de	mange	besøgende,	som	fik	nye	ideer	med	hjem	–	fortæller	Lone.	

Vi	i	ansættelsesudvalget	fornemmer	hel	klart	også,	at	Lone´s	rolige	og	behagelige	måde	at	møde	
mennesker	på,	bliver	en	stor	gevinst	både	for	os	i	menighedsrådet	og	for	besøgende	på	kirkegården.	

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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                         Gårdbrande i Skårup i 1942 og 1959. 

Af Richard Sørensen, Lokalhistorisk Forening.  

Jeg har ikke skrevet et stykke tid, men heldigvis har historien ikke ligget stille for Jan 
Viuf har holdt liv i den i Folk & Fæ. Nu har jeg lige fået lyst til en historie igen. 

 

Efter 2 store brande i Skårup by i år 
1888, hvor 6 ejendomme i området 
omkring Østergade/Kirkebakken 
nedbrændte og flere huse blev 
beskadiget – samt år 1900, hvor 

præstegårdens længer og nabogården brændte, det var præstegården på toppen af 
Kirkebakken, så havde Skårup by stadig 2 store, velbevarede 4- længede stråtækte 
gårde. De lå side om side langs Østergade modsat byens gadekær. Øverst 
Mosegården, og nederst Helgesminde. Hvordan mon Østergade havde set ud hvis 
ikke disse 2 gårde var brændt. Mon nogen kunne få den tanke ad åre at rive dem 
ned, for at der kunne komme gang i Skårups udvikling? Denne historie skal nu kun 
omhandle Helgesminde, som i dag har adressen Toftevej 2. Hele vejen ned ad 
Østergade lå gårdene tæt for 3-400 år siden. Der var kun Helgesminde og 
Mosegården tilbage efter udflytningen sidst i 1700 tallet. Ejeren, frugtavler Jens 

Cornelius Olsen havde plantage på 
Klingstrupvej 1, han ejede også gården 
her i Østergade, og nu så han mulighed 
for udstykning, Toftevej og langs 
Østergade. Men lad os nu gå til avisens 
referat af branden skrevet med den 
tids stavemåde: 

Under Tordenvejret i Gaar 
Eftermiddags slog Lynet ved 2.30 . -

Tiden ned i Helgesminde,  den gl. Sognefogedgaard i Skaarup. Der var ingen Hjemme 
paa Gaarden, da Lynnedslaget fandt sted. Gaardns ejer, Jens Cornelius Olsen, var i 
Besøg hos sin Hustru, der ligger paa Svendborg Sygehus, og det samme galdt 



24

Fodermesteren, hvis Hustru også er paa Sygehuset. Det var i den nordre Længe, 
Lynet Tændte. Der blev hurtigst muligt ringet efter Falck, Svendborg, der ankom i 
Løbet af et Kvarters Tid. Da Gaarden ligger i Skaarup By, kom der straks mange Folk 
til Brandstedet, og det lykkedes Byens Borgere at redde alt Indboet ud af Stuehuset, 
inden Ilden naaede at få rigtig fat der. 

Saa snart Falck ankom, kom Sprøjten i Virksomhed. Vand var der nok af i den store 
Branddam over for Gaarden. Der blev gjort alt, hvad der kunne gøres, for at redde 
Stuehuset. Saa længe en Mand kunne være der, blev der sprøjtet ind under Taget. 
Men trods alle Anstrengelser var det ikke muligt at redde noget af den 
sammenbyggede stråtækte Gaard. I Løbet af en Timestid var alt nedbrændt. Lige ved 
Siden af Gaarden ligger Kreaturhandler Marker Nielsens straatækte Hus. (Østergade 
32) Det var stærkt truet, og alt Indbo blev båret ud af Huset. Ogsaa Claudi Jensens 
gamle Stråtækte Gaard var i Fare. Der er kun Haven imellem den og den brændende 
Gaard. Til at begynde bar Vinden paa, saavel Huset som Gaarden, Men heldigvis slog 
Vinden om, saa det lykkedes at redde de to Ejendomme. Her Helgesmindes stuehus. 

 

Kreaturerne var paa Marken, men desværre indebrændte 5 Kalve, 1 So og 3 Grise, 
ligesom alle Maskiner og Redskaber Brændte med Undtagelse af en 
Frugttræssprøjte. Ved modig Optræden lykkedes det Gartner Bekker, at redde en 
Pakkebuk for Roser ud fra Loftet under det brændende Tag. Denne Pakkebuk havde 
særlig værdi, fordi det under nuværende Forhold (besættelsen) vilde være umulig at 
skaffe en saadan igen. En større Stak Huggebrænde var der gaaet ild i, men det 
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lykkedes at faa ilden slukket. Gaardens Bygninger var forsikret i Østifternes 
Brandkasse for 48.000 kr. Maskiner og Inventar i Ravnholtkassen for ca. 24.000 kr. 
og løsøret i Skaarupørekassen for ca. 10.000 kr. Gården blev genopført på Nyborgvej 
hvor nu Auto Centrum har bil udstilling.  Mosegårdens brand kommer i næste 
nummer.                       

 

 

                                       Nyt fra Lokalhistorisk Forening. 

 

Efter overstået corona epidemi fik foreningen afholdt generalforsamling i april, med 
60 medlemmer mødt. Utrolig flot fremmøde. Mødet var overstået i løbet af en halv 
times tid, hvorefter der var fortælling om mange af de små og store andelsselskaber 
vi har, og har haft her i sognet. Nu kan vi se frem til at arrangere vores 
sommerudflugt efter et par år uden denne tur. For ca. 3 år siden gik turen til 
naturskolen på Skovmøllen, denne gang går turen også til en skole. Nemlig Sydfyns 
Fri Fagskole. Efter vi var 2 fra bestyrelsen på skolen for at låne nogle arkivalier, og fik 
en rundvisning, har vi fået lovning på, at vi må besøge og få en rundvisning på 
skolen.  Eleverne skal lige starte igen efter ferien. Det startede med landbrugsskole 
og husholdningsskole, men jeg tror ikke der er mange der er bekendt med hvilken 
utrolig skole Skårup har i dag, med rigtig mange aktiviteter, hvor unge mennesker 
virkelig kan komme i gang selvom man måske har det lidt svært med skolegang.  
Udflugten er berammet til d. 27. august. Herefter er der pause til d. 10. oktober 
hvor tidligere spion Lars Dreyer kommer og fortæller om sin tid som spion østpå, 
men mere om det i august nummeret af dette blad. 

Som sædvanlig får alle medlemmer personlig indbydelse når tiden nærmer sig. 
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Festlig flagallé til konfirmationen i Skårup!
Så gjorde de det igen… Borgerforeningen i Skårup! 
St. Bededag var nemlig konfirmationsdag i Skårup 
Kirke; og endnu en gang satte de utrættelige hænder 
i Borgerforeningen byens flotte og festlige flagallé op 
i gaderne. Byen og ikke mindst konfirmanderne, 
deres familie og gæster er altid glade for dette store 
arbejde der gøres for at fejre dagen.                      
Tak til Borgerforeningen for jeres solide indsats!     
På Nyborgvej fandt fotografen Ninna, Søren, John og 
i bilen John. Og på Åbyvejen fangedes Knud Erik, 
Allan, Marlene med Jørgen Erik i bilen, efter at Betina 
og Kitt havde gjort grebene klar! Foto+tekst: Jan Viuf Hansen 

Her kommer lige en status og afrunding på 
Frivillig-festen. d. 2. april efter initiativgruppens 
evalueringsmøde. Gruppen, der havde lagt et 
stort arbejde med forberedelserne, var glade for 
den positive stemning deltagerne gav udtryk for 
og at der blev sat fokus på de frivillige i sognet, 
der i hverdagen gør et stort arbejde.  

Man var glad for at Borgmester Bo Hansen 
havde så pæne ord til områdets aktiviteter og  
at disse blev værdsat inde i byen. Gruppen 
drøftede også deltagerbetaling, samt drikke-
varepriser, men kunne konkludere at arrange-
mentet, selv med det fine deltagerantal og 
minimale udgifter til musik, pynt og rengøring 
m.m. knapt lige løb rundt.                       
Udgifter: 51760.- kr. Indtægter: 51193.- kr., 
hvilket giver et lille underskud på; 567- kr.             
.         På vegne af initiativgruppen – Jan Viuf Hansen  
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DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

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

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

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

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

Skårupørevej 39
5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

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

SKÅRUP ApS
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Juni  
2022

Foråret gav energi og flere gode aktiviteter i huset. Fuldt hus til foredrag med den landskære Ulf 
Pilgaard, fredagsbar med en lille fællesspisning, og et loppe/kræmmermarked. 
Samtidigt forbedrer vi huset med facaderenovering og isolering, nyt lydudstyr, og forbedring af 
akustikken i huset. 
Ja, der sker noget igen i huset - kom bare og nyd det sammen med os.

Siden sidst
Ulf Pilgaard

April
Ulf Pilgaard er nok en af Danmarks mest 
kendte og elskede skuespillere, så der 
var også en forventning om, at foredraget 
”Hellere halvgammel end helt død” ville 
kunne trække folk til. 
Det blev til fulde indfriet: alt udsolgt.  Det var 
en god fornemmelse og noget vi trængte til 
efter lang tid med meget lidt aktivitet i huset.

Hvad fik tilhørerne så? En meget veloplagt 
Ulf, der fik publikum med sig. Et dejligt 
jordnært foredrag der virkelig fik publikum 
til at føle sig godt tilpas og på alle måder 
blev taget med på Ulfs livsrejse gennem 

historier, fotos og revyklip. En suveræn 
forestilling.
Det var et opmærksomt publikum, der 
bidrog til aftenens gode stemning med 
klapsalver flere gange. En fantastisk aften, 
hvor alle fik et eller andet med hjem der 
måske gav stof til eftertanke.

En mindeværdig aften

Fredagsbar med spisning
Maj

Til fredagsbaren først i maj, var der også 
inviteret til spisning. Det var dejligt at se, 
at også de unge familier gerne vil deltage i 
dette, så det kommer helt sikkert til at ske 
igen.

Det gentager vi - til august

Loppemarked
Maj

En andet traditionelt arrangement fandt 
sted  i slutningen af maj. 
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Lige nu 

Kommende arrangementer

Der var loppemarked i Åbyskov, dels i den gamle skole, og dels indenfor og udenfor 
forsamlingshuset. Det var nogle velbesøgte loppemarkeder.

 Fredagsbar 
5.8.2022 kl 16

August starter med fredagsbar, inden 
skolerne er startet. Vi regner med at kunne  
servere chili con carne den dag - så hold 
øje med det.

Vi ses i huset

Vi er i fuld gang med at renovere husets 
facade. Vi startede i slutningen af maj og det 
går ind i juni måned. Facaden ud mod vejen 
har været pakket ind, og hjertestarteren har 
var taget ned for en kortere periode. 
Hvad I ikke kan se, er at huset også er blevet 
hulmursisoleret, så vi på den måde er i gang 
med at gøre en indsats for at reducere 
husets varmeforbrug, skabe bedre komfort 
invendigt, og gøre noget for miljøet.
Vi kan også se frem til at akustikken i huset 
bliver væsentligt forbedret. Vi har haft en 

akustiker til at måle efterklangstiderne i 
salen. Det har ført til, at vi får opsat et antal 
lyddæmpende duge, som skal reducere 
uønsket lydrefleksionen i salen. Vi glæder 
os til at ”høre” det i funktion.
Disse projekter har selvfølgelig kostet en del 
penge. Noget af finansieringen er på plads, 
men vi kan også godt bruge dit bidrag, så 
du kan støtte huset på mobilepay: 63997. 
Angiv: Renovering af huset.

Hvormeget vil du bidrage med?

Mobilepay: 63997

Familiedag
28.8.2022 kl 11-14

Søndag d. 28/8 afholder Støttegruppen 
familiedag i forsamlingshuset.
Der er flyttet en del familier med børn til 
vores område.  
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	 Billetter:	 aabyskov.nemtilmeld.dk	
	 Hjemmeside:	 aabyskov-forsamlingshus.dk
	 Kontakt:	 hej@aabyskov-forsamlingshus.dk

Vi vil gerne byde de nye beboere velkommen 
og give mulighed for, at træffe hinanden og 
samtidig få nogle timer sammen, hvor der 
bydes på flere aktiviteter både inde og ude 
– ude vil dog være afhængig af vejret.

Der vil være forskellige lege, spil, sanglege 
og andre aktiviteter man kan være fælles 
om.  
Vi slutter af med en familiefrokost – så den 
dag spises frokosten ude.

Prisen for hele familiedagen er 60 kr. for 
voksne, 40 kr for børn.

Køb billetter nu, senest 24.8.2022

Frokost og jazzkoncert
11.9.2022 kl 12-15

Søndag den 11. september skal vi prøve 
noget nyt. Vi indbyder vi til frokost med 
efterfølgende jazzkoncert med Kansas City 
Stompers, der har spillet et utal af steder i 
Danmark gennem en menneskealder. 
Et orkester der virkelig kan underholde – 
kom og nyd en god frokost.
Læs mere om dette på husets hjemmeside, 
eller i næste nummer af Folk og Fæ.
Pris for en god frokost og koncert er kun 

275 kr., børn 150 kr.

Køb billetter senest 5.9.2022

Vinsmagning med Erik Prangsgaard
23.9.2022 kl 18-22

Glæd jer allerede nu til en aften med både 
kendte og sikkert ukendte 
Italienske vine, fra flere 
forskellige vindistrikter. 
Til vinene serveres lette og 
passende anretninger.
Der bliver mulighed for at 
smage på 5-6 forskellige 
vine, der er udvalgt med 
omhu af Erik Prangsgaard.

Pris for vin og mad er kun 295,00 kr

Køb billetter nu, senest 19.9.2022

Huset’s 125 års jubilæum
18.11.2022

Åbyskov Forsamlingshus fylder 125 år d. 18. 
november.

Sæt kryds i kalenderen

Redaktionen består af Bjarne Lundsgaard og Lizetta Johansen
Fotos: Preben Gammelmark/Bjarne Lundsgaard
Design og layout: Preben Gammelmark

Den hurtige kalender
Torsdag 23-jun.-2022 kl 18-21:30 Sankt Hans
Fredag 5-aug.-2022 kl 16-18 Fredagsbar
Søndag 28-aug.-2022 kl 11-14 Familiearrangement med leg og spisning
Fredag 2-sep.-2022 kl 16-18 Fredagsbar
Søndag 11-sep.-2022 kl 12-15 Frokostkoncert med  Kansas City Stompers
Fredag 23-sep.-2022 kl 18-22 Vinsmagning v/Erik Prangsgaard
Fredag 7-okt.-2022 kl 18-23 Fællesspisning/underholdning ved Susi og Leo
Søndag 30-okt.-2022 kl 17-19 Halloween
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

Telefon vedr. daglig drift - 20 87 62 70 
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

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

post@vejstrupblikvvs.dk

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

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

Dean 51 32 98 32  
dean@landevejens.dk
www.landevejens.dk
Landevejen 89  .  5882 Vejstrup

Kristian Kølln
Tlf: 40 71 13 44

Have • Park • Skov • Natur

• Hjælp til pasning af haver og grønne områder
• Løsning af enkelt opgaver eller pasningsaftal e
• Jeg kigger gerne forbi og giver et uforpligtende 
   tilbud på hvordan jeg kan hjælpe 
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Stjernehimlen lige nu  
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24, Åbyskov

 
	En ny miniplanet er for nylig opdaget i omløb om en stjerne tæt på vores sol 

	
	

	
	
	

En kunstners forestilling af exoplaneten Proxima d i kredsløb omkring Proxima Centauri (ESO/L. Calcada)
 
Den nye Proxima d planet er den fjerde og 
mindste exoplanet omkring Proxima Centauri  
opdaget af astronomer tilknyttet de store VLT-
teleskoper i Chile (Very Large Telescope). Proxima 
d har en meget lille masse på o,26 x jordens 
masse og en omløbstid omkring sin stjerne på 
bare 5,12 dage. Der er indtil nu opdaget omkring 
5000 exoplaneter, kun meget få heraf er så små 
som denne nye opdagelse, der herved har særlig 
interesse. 

 
Proxima d kredser omkring sin stjerne i en så lille 
afstand, at vand på planeten sandsynligvis ikke 
kan eksistere på væskeform. Liv som vi kender 
det, er derfor ikke sandsynlig ud fra det 
begrænsede kendskab vi har i dag til den lille 
planet. 
Hvem ved, måske kan James Webb Space 
Telescope snart gøre os klogere når det kommer i 
rigtig drift til sommer? 

 

James Webb Space Telescope stadig godt på vej 
I sidste nummer af Folk&Fæ skrev jeg, at dette 10 
milliarder kroners store projekt var kommet godt 
på vej ved en vellykket opsendelse fra fransk 
Guiana den 15, december 2021. For nylig har 
NASA oplyst, at den komplicerede kalibrering af 
telescopets 18 delspejle nu er lykkedes, så 
knivskarpe billeder allerede er nedtaget.  

Imidlertid er der mange andre systemer og 
apparater som også skal testes, før det hele 
virker. Så der går endnu nogen tid før de første 
resultater kan hentes ned fra James Webb 
Telescopet, der befinder sig i en konstant afstand 
fra jorden på 1,5 millioner kilometer. Vi venter 
spændt - det drejer sig jo om det store spørgsmål 
om at påvise liv på andre planeter……. 
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d har en meget lille masse på o,26 x jordens 
masse og en omløbstid omkring sin stjerne på 
bare 5,12 dage. Der er indtil nu opdaget omkring 
5000 exoplaneter, kun meget få heraf er så små 
som denne nye opdagelse, der herved har særlig 
interesse. 

 
Proxima d kredser omkring sin stjerne i en så lille 
afstand, at vand på planeten sandsynligvis ikke 
kan eksistere på væskeform. Liv som vi kender 
det, er derfor ikke sandsynlig ud fra det 
begrænsede kendskab vi har i dag til den lille 
planet. 
Hvem ved, måske kan James Webb Space 
Telescope snart gøre os klogere når det kommer i 
rigtig drift til sommer? 

 

James Webb Space Telescope stadig godt på vej 
I sidste nummer af Folk&Fæ skrev jeg, at dette 10 
milliarder kroners store projekt var kommet godt 
på vej ved en vellykket opsendelse fra fransk 
Guiana den 15, december 2021. For nylig har 
NASA oplyst, at den komplicerede kalibrering af 
telescopets 18 delspejle nu er lykkedes, så 
knivskarpe billeder allerede er nedtaget.  

Imidlertid er der mange andre systemer og 
apparater som også skal testes, før det hele 
virker. Så der går endnu nogen tid før de første 
resultater kan hentes ned fra James Webb 
Telescopet, der befinder sig i en konstant afstand 
fra jorden på 1,5 millioner kilometer. Vi venter 
spændt - det drejer sig jo om det store spørgsmål 
om at påvise liv på andre planeter……. 

 
 

 

Stjernehimlen lige nu  
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24, Åbyskov
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Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

Juni - August 2022Juni - August 2022

Der er plads i Menighedsrådet til et råds-
medlem og to suppleanter, så hvis det er 
noget for dig, kan du melde dig senest 
den 1. september og komme ind i rådet 
fra november.

Ring gerne til formand Helle Bøving på 
2194 7922 og hør mere. Ellers kig på 
www.skaarupkirke.dk 

   Vil du med i Menighedsrådet ?  Vi har brug for fl ere folk….



Aktiviteterne i Skårup Kirke genoptages 
efter sommerferien:

Kom til hyggelig 
morgen-fællessang 
i Kirkeladen fredag 
den 5. august og 
den 2. september 
kl. 9.00.  
Der er formiddagskaffe bagefter.

Der er igen livlig debat i Kirkeladen 
onsdag den 24. august kl. 16.30 - 17.30

Vi starter babysalmesang for babyer og 
deres mor eller far til september. 
Følg kirkens hjemmeside for info.  

DET SI´R SIG SELV! kommer igen onsdag 
den 7. september kl. 19. Sæt kryds i 
kalenderen og se mere på hjemmesiden.

Find ro i musikken og kirkerummet 
kl. 17 - 18 onsdag den 14. september.

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke Se www.skaarupkirke.dkSe www.skaarupkirke.dk

  Morgen-Syng-Sammen

  AKs Forsamlingshus

  Babysalmesang

  Musik og Stilhed

  C V Jørgensen i tekst og musik 

Indlæg til juni kirkebladet: 

Sangaften med den nye højskolesangbog.  
 
Der synges overalt i disse tider, og Skårup er ingen undtagelse, men pas på - det er stærkt vanedannende. 
24. august kl. 19.00 - 20.30 holder vi et hyggeligt arrangement med fællessang fra den nye 
højskolesangbog.  
Medvirkende og aftenens værter er Skårup kirkes præst, kirkesanger og organist. Hvis vejret tillader det, 
sidder vi på plænen ved kirkens parkeringsplads, og ellers er vi i kirken.  
Medbring tæppe og kaffe eller andet til at smøre stemmebåndet.  
Der vil også være stole til dem der har brug for det. 
 
Den nye højskolesangbog har 150 nye sange med. Der har været skrevet meget om den nye 
højskolesangbog og valget af sange, og vi glæder os til at synge både de nye og de gode gamle sange 
sammen med jer. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Indlæg til kirkebladet 

Det er dejligt, at kirken igen er åben for almindelig gudstjeneste, og at vi igen må synge, så det gør vi "#$%. 
Der er som bekendt gudstjeneste hver eneste søndag – også igennem sommerferien. 

Efter ferien starter vi med de arrangementer, der har ligget i dvale i meget lang tid, og vi håber naturligvis, 
at I alle vil komme og deltage i de forskellige ting. 

Hold øje med hjemmesiden www.skaarupkirke.dk , hvor det vil fremgå, hvornår de forskellige ting løber af 
stabelen. 

Vi ønsker alle en dejlig sommerferie.  

              Årets konfirmander 
  i Skårup Kirkes maj 2022



Kjærsigs Klumme - 
Strøtanker 
Jeg har aldrig rigtigt forstået begrebet 
”udskammet”. Hvad betyder det? At man 
skal skamme sig? Eller at andre skammer 
sig over, at man ikke skammer sig nok? 
Det har intet med romanserien ”Skam-
merens datter” at gøre - har det? Jeg ved 
det ikke. Bryder mig ikke om ordet. Skam 
er noget skidt, skyld er godt. Man kan 
være selvforskyldt, ikke selvforskammet. 
Man kan opføre sig uforskammet, men 
det er noget andet. Det er man som regel 
skyld i selv.
-
Identitet: Jeg træder ikke i karakter, 
men i korrektur.
Der er forskel på at være alene og være 
ensom. Alene er et relationelt begreb, 
hvor den anden på forhånd er tænkt 
med. Ensomhed er et eksistentielt grund-
vilkår, som den anden, fællesskab eller 
klimapolitik, ikke kan gøre noget ved. 
Ensom er vi alle, alene til tider.
-
Jeg har dykket i det I(r)oniske hav
I gymnasiet læste vi både Lola Baidel 
og Kristen Bjørnkjær - Pia Tafdrup og 
Michael Strunge. Vi hørte Clash og Sex 
Pistol, men også Lou Reed og Grateful 
Dead. Det var overgangen mellem hippie 
og hiphop. Douglas Coupland skrev se-
nere ”Generation X” i 1991. Vi fandt ud af, 
at vi var sårbare og valgte Kierkegaard og 
Nietzsche fremfor Marx og Habermas. 
Vi blev postmoderne. Gik i sort tøj og 
svedte som svin i sommermånederne. 

Postmodernisme var for vinterbørn. Nu 
synger vi salmer og er blevet ældre. "Vi 
pløjed’ og vi spå´de."
-
Alle taler om empati i dag, selv politikere. 
Før murens fald var der ingen empati. Til 
gengæld har identitet erstattet ideologi efter 
1989, og dermed er empati kommet på 
mode. Empati er altså et kulturpsykologisk 
fænomen. Det er noget, man gerne vil 
have, ligesom man gerne vil have en 
identitet, fordi så ved man, hvem man er.
-
Klimakatastrofe? To ting: For det første 
findes klimaet ikke som andet end tal og 
statistikker. Der findes dårligt vejr, men 
ikke klima. For det andet har klimaet intet 
med katastrofe at gøre, da katastrofe er 
et teatralsk ord, man bruger i et drama 
eller på teateret, når der sker en pludse-
lig vending. Men der er ingen pludselig 
vending i naturen. Her sker alting lang-
somt og over tid. Så klimakatastrofe er 
blot et ord uden reel reference. Vi har 
intet at frygte.
-
Vi kender øjet, men ikke blikket. Øjet går 
til grunde, men blikket forbliver og har 
en vis evighed over sig. Det er svært at slå 
blikket ihjel.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



JUNI

Søndag d. 19. juni 1. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 26. juni 2. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d.  3. juli 3. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  10. juli 4. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 17. juli 5. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  24. juli 6. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  31. juli 7. søndag efter Trinitatis kl.    9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

AUGUST

Fredag d. 5. aug. Morgen Syng Sammen i Kirkeladen kl.    9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 7. aug. 8. søndag efter Trinitatis kl.    9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Søndag d. 14. aug. 9. søndag efter Trinitatis kl.    9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Søndag d. 21. aug. 10. søndag efter Trinitatis kl.    9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Onsdag d. 24. aug. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 28. aug. 11. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Fredag d. 2. sep. Morgen Syng Sammen i Kirkeladen kl.    9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 4. sep. 12. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 7. sep. CV Jørgensen foredrag og musik 
i kirken kl.  19.00 Anders Kjærsig 

m.fl .

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
Juni - August 2022Juni - August 2022                                                                                              
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De mange måneder med kunstgruppens 
egne værker blev brudt i starten af maj, 
da en lokal billedkunstner, Lisbeth Freltof-
te fra Oure tilbød at udstille sine fine ma-
lerier. 
Lisbeth fortæller selv om sit liv: 

”Som udstiller i Skårup Kulturcenter i maj og 
juni, er jeg blevet bedt om at fortælle lidt 
om , hvem jeg er. Jeg hedder Lisbeth Ravn 
Freltofte og fyldte 80 år sidste sommer. 

Jeg er født og opvokset i Sønderjylland lige 
syd for den gamle Kongeå-grænse , som én 
ud af en flok på 7 børn lige i begyndelsen af 
2.verdenskrig.  Efter endt skolegang, kom jeg 
på Gerlev Idrætshøjskole og derfra videre på 
Poul Petersens Gymnastikinstitut i Køben-
havn, hvor fagene var gymnastik, dans, svøm-
ning og idræt. Jeg var endvidere elev hos Hel-
le Godtved, som afrunding på min bevægel-
sespædagog uddannelse. 

Så var jeg heldig at blive udvalgt til en Flen-
sted-Jensens gymnastik- turné i et år til USA, 
Mexico og Canada. Det var en oplevelse for 
livet. Herefter fik jeg job på Grundtvigs Høj-
skole i Hillerød, hvor jeg stod for uddannelsen 

af nye, unge gymnastikinstruktører, jeg havde alle elever til folkedans og supplerede med  biblioteks-timer til fuldt ske-
ma. Det blev to meget spændende år. 
Da jeg blev gift med min mand, Ejvind Freltofte, en landmand fra Sydfyn og vi overtog hans fødehjem, valgte jeg at gå 
hjemme. Vi fik også ret hurtigt to børn, en pige og en dreng. Da det var et stort hus og have, havde vi en medhjælp. 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 

 

De mange måneder med kunstgruppens 
egne værker blev brudt i starten af maj, 
da en lokal billedkunstner, Lisbeth Freltof-
te fra Oure tilbød at udstille sine fine ma-
lerier. 
Lisbeth fortæller selv om sit liv: 

”Som udstiller i Skårup Kulturcenter i maj og 
juni, er jeg blevet bedt om at fortælle lidt 
om , hvem jeg er. Jeg hedder Lisbeth Ravn 
Freltofte og fyldte 80 år sidste sommer. 

Jeg er født og opvokset i Sønderjylland lige 
syd for den gamle Kongeå-grænse , som én 
ud af en flok på 7 børn lige i begyndelsen af 
2.verdenskrig.  Efter endt skolegang, kom jeg 
på Gerlev Idrætshøjskole og derfra videre på 
Poul Petersens Gymnastikinstitut i Køben-
havn, hvor fagene var gymnastik, dans, svøm-
ning og idræt. Jeg var endvidere elev hos Hel-
le Godtved, som afrunding på min bevægel-
sespædagog uddannelse. 

Så var jeg heldig at blive udvalgt til en Flen-
sted-Jensens gymnastik- turné i et år til USA, 
Mexico og Canada. Det var en oplevelse for 
livet. Herefter fik jeg job på Grundtvigs Høj-
skole i Hillerød, hvor jeg stod for uddannelsen 

af nye, unge gymnastikinstruktører, jeg havde alle elever til folkedans og supplerede med  biblioteks-timer til fuldt ske-
ma. Det blev to meget spændende år. 
Da jeg blev gift med min mand, Ejvind Freltofte, en landmand fra Sydfyn og vi overtog hans fødehjem, valgte jeg at gå 
hjemme. Vi fik også ret hurtigt to børn, en pige og en dreng. Da det var et stort hus og have, havde vi en medhjælp. 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 



38

 

 

 

 

 

Lisbeths udstilling bærer præg af hendes dygtige kunnen med forskellige teknikker, idet Lisbeth maler både i 
olie, akryl og akvarel. Udstillingen er sat op tematisk med flere malerier af det samme motiv / inden for samme 
emne. Hendes følsomme malestil med sans for det levende udtryk kommer frem på alle billeder. Selvom moti-
verne ofte er genkendelige, fortæller Lisbeth ikke hele ”historien”, men overlader en del til beskueren. Hun for-
står kunsten at stoppe i tide; Motiverne er ikke overgjort og figurbillederne er beskåret eller med uudgrundelige 
ansigter, så vi selv kan digte videre eller gætte konteksten. Lisbeths billeder kan derfor ses gang på gang og 
hænger ideelt i disse gennemgangsrum. Jeg kan kun opfordre til, at man giver sig tid til at kigge en ekstra 
gang på denne smukke og varierede samling. 

I nogle år havde vi brug for endnu en hjælper, en ung pige i 
huset, så jeg kunne arbejde ude på deltid. Jeg var herefter 
tilknyttet Oure Friskole og Gudme skole i nogle år. Det blev 
mest på foreningsbasis, at jeg underviste alle aldre; børn, 
unge, voksne og til sidst ældre i idræt, gymnastik og dans.  
Jeg havde 40 år, som aktiv underviser, men måtte desværre 
stoppe pga. slem slidgigt i begge knæ. Det er nu 17-18 år 
siden. 

Da jeg stoppede med at undervise, begyndte et nyt afsnit af 
mit liv. Jeg gik på VUC i Svendborg i kunstforståelse, religion 
og filosofi. Det var nogle spændende år, som åbnede nye 
døre. Pludselig kom det tilbage til mig, at jeg som barn var 
meget glad for at tegne og male. Det førte til flere kurser 
hos AOF i Svendborg med akvarel. Det har givet mig helt nye 
måder at se og opfatte ting på. På akvarelkurset mødte jeg 
tre andre kvinder og vi har holdt sammen i 15 år, hvor vi 
maler sammen hver mdr. hos hinanden. Vi kalder os ” Akva-
rel-pigerne” og har sammen deltaget på kurser hos Alek 
Krylow fra Fur, hos Ole Finnerup fra Ærø og hos Mai-Britt 
Schultz på Tåsinge, hvor jeg har fortsat med akrylmaling i en 
del år. Det har været nogle dejlige lærerige år. 

Mine motiver og ideer/inspiration kommer mange steder 
fra; bøger, aviser og rejser, hvor fotografiet og oplevelsen 
giver inspiration. Nogle få billeder er blevet til ude i det fri, 
men de fleste maler jeg inden døre. Som regel maler jeg et 
motiv en gang, men det sker også at jeg vender tilbage til samme motiv flere gange. 
Det har alle årene været en stor glæde for mig at male. 
Jeg har sammen med to af " Akvarelpigerne" udstillet på Nyborg Sygehus, og på Gudme Dagcenter, i banken i Ollerup 
samt flere år hos "Billedmagerne" i V. Skerninge.” 
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Skårup Kunstgruppe 

Husk at vores ferniseringer i Skårup Kultur– og idrætscenter er for alle lokale.  
Du behøver ikke at have forstand på kunst eller selv være udøvende. Du kan også bare komme forbi, 
hvis du har lyst til et glas vin og en almindelig snak. Måske møder du din nabo eller en anden, du ken-
der eller måske møder du nogle helt nye mennesker. KOM FRISK! 

 

Skårup Kunstgruppe er en arbejdsgruppe under SKI.  
Vi er alle interesserede i kunst og udøvende i mere eller mindre grad.  
Kunstgruppen står for udsmykning af kulturcenterets foyer og trappe ved at arrangere og strukturere 6 årlige 
udstillinger med lokale kunstnere og andre skabende og kreative sjæle. 

Der er ingen censur og alle, som har kreationer, de gerne vil udstille, er velkomne til at kontakte os og høre nær-
mere.  
Kontakt: Vibe: vibeff@post24.dk 

Her finder du information om vores udstillinger:                     Vores Facebookside, som altid er opdateret,  
På Skårup IF hjemmeside www.skaarup-if.dk/det-sker/          Facebooksiden: Skårup Sammenhold 
Aktivitetskalenderen på www.folkogfae.dk                              Kulturkalenderen Svendborg.  

Hen over sommeren tager vi hul på en række enkelt-udstillinger 
med medlemmer af kunstgruppen. Den første i rækken er Werner 
Funder, som vil udstille i juli-august.  
Hvis nye lokale kunstnere melder sig rykker kunstgruppen gerne 
pladsen. 
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Husk at vores ferniseringer i Skårup Kultur– og idrætscenter er for alle lokale.  
Du behøver ikke at have forstand på kunst eller selv være udøvende. Du kan også bare komme forbi, 
hvis du har lyst til et glas vin og en almindelig snak. Måske møder du din nabo eller en anden, du ken-
der eller måske møder du nogle helt nye mennesker. KOM FRISK! 
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udstillinger med lokale kunstnere og andre skabende og kreative sjæle. 

Der er ingen censur og alle, som har kreationer, de gerne vil udstille, er velkomne til at kontakte os og høre nær-
mere.  
Kontakt: Vibe: vibeff@post24.dk 

Her finder du information om vores udstillinger:                     Vores Facebookside, som altid er opdateret,  
På Skårup IF hjemmeside www.skaarup-if.dk/det-sker/          Facebooksiden: Skårup Sammenhold 
Aktivitetskalenderen på www.folkogfae.dk                              Kulturkalenderen Svendborg.  
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med medlemmer af kunstgruppen. Den første i rækken er Werner 
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Hvis nye lokale kunstnere melder sig rykker kunstgruppen gerne 
pladsen. 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 
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Vi er begge på Facebook

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk

Svendborg Senior Idræt er aktiv med mange forskellige hold i Skårupområdet, samt i Gudme 

Find hold og aktiviteter på svsi.dk, eller kontakt kontoret mandag, onsdag eller fredag kl. 10 – 12  

på 2292 5700 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Senior Idræt er aktiv 
med mange forskellige hold i Skå-

rupområdet, samt i Gudme.

Find hold og aktiviteter på svsi.dk 
eller kontakt kontoret 
mandag, onsdag eller fredag 
kl. 10-12 på tlf. 2292 5700

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

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

Lone 
Nørlund 
Gregersen

Tøjsmosevej 13 - 5883 Oure
Telefon 22 89 52 09
www.reikigaarden.dk

Reikihealer
Regressionsterapeut
Bachs Blomsterdråber
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Skårup Revyen 2022 – Vi gør det sgu! 
Anmeldelse af Peter Michaelsen  
 

 
 

Jeg så revyen på premiereaftenen, hvor man 
fornemmede at adrenalinen og 
forventningerne var i top. 
Som et hyggelig forspil kunne vi indtage en 
lækker tapas anretning, og så var vi klar til at gå 
ombord i Lagkagen. 

 
Gunnar Rosendahl, Helge Østergaard & Gitte Riber 
 
Inden startskuddet blev vi forkælet med dejlig 
easy listening musik af det kompetente og 
velspillende band, der også akkompagnerede de 
musikalske numre og bandt revyen sammen.  
1. nummer satte rammen for aftenen, hvor hele 
ensemblet med Ulla Fick i front fremførte en sang 
om tilstanden i Skårup, så var vi ligesom i gang.  
Derefter fulgte 14 numre som perler på snor, hvor 
alle de optrædende fik deres 5 minutters entreer. 
Revy er en holdsport, hvor forudsætningen for, at 
det lykkedes er, at alle løfter i flok, og det gjorde 
Skårup Revyens skuespillerne på bedste vis.  
De emmede af spilleglæde, og godt humør, som 
nåede det forventningsfulde publikum, og lys- og 
 

lydteknikkerne på bagerste række.  
For at pointerne skal lykkes er det en 
forudsætning, at publikum kender til ”ofrene”  
og deres metier, og i ”Vi gør det sgu” spillede  
tekst og karaktererne rigtigt fint sammen, så  
selv jeg som udefra kommende kunne følge  
med i alle sketchene, og jeg morede mig over de 
satiriske indslag. 
Som sagt havde alle spillerne deres moment og 
efter en morsom og generøs aften er der altid 
noget, der huskes bedre end andet, uden  
at jeg skal fremhæve nogen på bekostning af 
andre men: 
 
 
Michael Sørensen og Ninna Ømans indslag, som 
Henrik Nielsen og kone der laver en ny valgvideo  
til Søren Pape, var spot on i teksten og præcist 
ramt i karaktererne. 
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I nummeret om Damgården kunne vi alle 
genkende os selv, som medlemmer af 
”Støvsugerbanden,” et revynummer, der fik hele 
revy-armen, hvor Michael Sørensen, Torben 
Hansen & Erik Frantz spiller 3 gamle mænd fra 
Damgåden, der på egen hånd tager en tur til 
Skårupøre. 
 

 
 
Et musikalsk indslag med fortællingen om Vores 
elskede Brugs blev smukt fremført af Ninna 
Ømand og var informativ om livsnerven i Skårup. 
Scenen starter med at Ulla Fick og Elin Boss 
tjekker deres bonner, som har større 
gevinstchance end lotto! 
 

 
 
Så fulgte interviewet med Jørgen Erik Christensen 
”Formanden for det hele i Skårup”, som Lars Bak 
gestaltede både troværdigt og spiddende, så det 
lokale publikum fik sig et godt grin. 
 

 
Lars Bak som Jørgen Erik (Formanen for det hele) 
og Mette Bødtker, som interviewer fra Folk og 
Fæ! 
 

 
Fluernes Herre, som handlede om fluernes møde 
med Dorthe Ullemose, fik også alt hvad den 
kunne trække, hvor både Ninna Ø og Lars fik 
udlevet deres revygen til stor moro. 
 
Ung i Skårup - som sidste nummer i første 
halvdel fik vi et humoristisk indblik i, hvor svært 
det kan være at være ung i en mindre by, som 
Skårup jo er, hvor man kun kan mødes i det fri! 
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PAUSE: 
En velfortjent pause til både skuespillere og 
publikum, gjorde det muligt for alle at lade 
ressourcerne op, så vi var klar til endnu en 
omgang. 
 

 
I Præsten og CV, fik jeg indblik i, hvad der sker i 
Skårup på det åndelige plan, udført af Erik Frantz 
der rappede sig igennem sin prædiken for at nå 
menigheden inden det rap-lede helt for ham, fint 
bistået af hans proselytter Ninna og Ulla. 
 

 
 
Et af aftenens mange hovednumre var Vild med 
Dans, hvor Lars viste endnu et af sine talenter som 
fyrig danser, og hvor Mette Bødker (som Britt 
Bendix) i en mere underspillede form var en god 
kontrast til spradebassens udfoldelser. 
 
 

I Fynbo partiet fik Elin Boss mulighed for, at 
udfolde sin præcise karakter og 
tekstbehandling, og publikum fik et godt råd 
om, hvordan man kunne få et tilskud til 
folkepensionen, og for en gangs skyld måtte 
Torben Hansen holde hænderne i lommerne. 
 

 
 
Springturen var en herlig og underholden tour 
de force med de tre banditter, Michael, Torben 
og Erik, som hver især gav et morsomt bud på 
en beboer fra plejehjemmet og som selvfølgelig 
blev indhentet af ordensmagten og ført tilbage 
bag lås og slå på Damgården. 
 

 
 
 
Sidste men ikke mindst vil jeg også nævne 
Ulrik og Lennie, der med stor kyndighed 
styrede lyd og lys!  
 
 
En fin revy aften blev rundet af med hele 
ensemblet på scenen og en velfortjent applaus 
fra publikum.  
Tak til ”Revygruppen” for at tage initiativet til 
at genskabe Skårup Revyen, det kunne godt gå 
hen og blive en tradition, hvis opbakningen fra 
”Skårupboerne” er der, det fortjener den. 

 



44

Vi gør det sgu! – og det gjorde vi så. 
Skribent: Torben Hansen 
 
Tak til jer alle der var nysgerrige nok til at møde op til Skåruprevyen – 2022. 
Som idemand og instruktør på Skårup Revyen 2220 vil jeg gerne lige knytte et par kommentarer 
til Revyen: 
 
Først en STOR tak til: 

• 5881 - Skårup Sogn for deres økonomiske saltvandsindsprøjtning 
• SKI for lån af lokaler og godt samarbejde 
• Fynske Bank for det fine tilskud til de nyindkøbte Micro portere 
• Skuespillerne, bandet og teknikkerne for jeres store engagement og de mange timer, 

som I har lagt i denne revy 
• Elin Boss for et inspirerende samarbejde om tekster og sange 
• Og sidst men ikke mindst til alle tilskuerne, der mødte op, og støttede op om Skårup 

Revyen 2022 
 

 
 
Respons fra jer: 
Når man arbejder hårdt og gør sig umage er der altid rart, at arbejdet bliver set og anerkendt, og 
det oplevede vi med den store applaus fra jer, mens vi spillede revyen, og de pæne ord og roser til 
revyen, som vi møder rundt omkring i Skårup og mange tak for det. 
 
Allerede mens vi spillede revyen, blev der skrevet følgende på Facebook: 

• Karen Ømand: En fantastisk revy alle skal se den  
• Bodil Jeppesen: Tusinde tak for en fantastisk Revy aften i SkårupHallen. 

Alle spillede deres roller til UG - også de 3 Musikere der leverede musikken til sangene. Til 
dem der ikke har set Revyen- skynd jer der er endnu billetter til lørdag aften. 
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• Gurli Klausholm Madsen: Gå ikke glip af denne fantastiske Skårup-revy. Se den før det er 
for sent ! 

• Pernitte Skytte Jakobsen: Tak for en ski... go... forestilling som kalder på mer’  
• Erik Jakob Jakobsen: Fantastisk morsom revy med storslået skuespil og sang, knald god 

musik, lyd og lys. Til jer, der ikke har set revyen, køb billet til i aften, I vil ikke blive skuffet.  
• Susanne Nielsen: Tak for en rigtig god aften, håber l har lyst til at gentage succesen til 

næste år  
• Lis Bystrup: Tak for en herlig revy. Sikke et stort stykke arbejde I har lagt i projektet. 
• Kit West: Enig. Mega god og sjov revy. Vi var underholdt...  
• Jan V. Hansen: Fornøjelig aften med en overraskende god revy.  
• Zita Langelund: Tak til hele holdet for en rigtig sjov og velspillet revy  

Og stor tak til musikken for fremragende akkompagnement! 
• Lone Rasmussen: Tak for en herlig aften, håber I vender tilbage næste år!  
• Ingelise Petersen: Fuldstændig enig  
• Betina Stub Kristensen: Vi er så klar på at se den i aften vil glæder os mega meget!  
• Kit West: Det skal i også glæde jer til. Virkelig sjov. 

Også fordi alt hvad de har lavet er med sjove toner. Så der er jo intet ondt i det.  
• Betina Stub Kristensen: Tak for en mega god revy - godt gået alle sammen -  lang tid siden 

jeg har grint så meget, som jeg har gjort i aften! 

 

 
 
Revyens Fremtiden:  
Som man kan se ud af alle de positive tilkendegivelser fra Facebook, er der mange, som gerne ser, 
at vi laver den svære 2 ér. 
Vi har afholdt vores evaluering, og det ser ud til, at de fleste i gruppen er klar på at være med til at 
lave endnu en revy til næste år. 
Dog var der bred enighed om, at vi gerne vil flytte den til februar, så det bliver en ”Vinter Revy”! 
 
Aftalen er, at vi holder en pause til efter sommerferien, og at jeg efterfølgende tjekker op på alle 
deltagerne, her vil jeg så få det endelige billede af, hvem der vil være med til en omgang mere, og 
om der bliver en 2 ér. 
 
Så efter sommerferien vil vi melde nyt ud om der bliver en 

SKÅRUP VINTER REVY - 2023! 
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Informationer fra Skårup Vandværk 

 

Da vi i Skårup vandværk har været ramt af uheld med tre store vandbrud 

indenfor ca. en måned har vi fået noget kritik, og det vil vi gerne svare på. 

Bestyrelsen arbejder på en ny hjemmeside hvor det vil fremgå med det samme 

hvis der er et vandbrud. Vi vil også gerne forsøge at få en sms-ordning hvis 

vandforbrugerne vil oplyse os deres mobil nummer. 

Hvis der sker en forurening så vil der komme en sms fra kommunen og det vil 

komme i dagspressen. Dette er vores beredskabsplan. 

Det sidste store brud fik vi en alarm kl. ca. 23:10 og der var 3 mænd sæt på opgaven 

og de kørte til kl. 3:00 om natten men kunde ikke konstatere noget brud, klokken ca. 6:10  

fik vi en opringning fra en forbruger at deres græsplæne stod under vand, og vi 

kunne konstatere at der var et brud i en kornmark, der blev lukket for hovedhanerne og kl. ca. 
7:30 var der vand til hele byen igen, dette kunne ikke gøres hurtigere. 

Vi har efterfølgende problemer med luft i systemet især i Holmdrup Mose, dette 

arbejder vi meget med for at forbedrede. Der findes en telefonliste ved kontoret 

i Østergade. Men formandens telefonnummer er 20.87.62.70 og vandværkspasseren Søren Lund 
51.32.88.50 

Det er ikke alle brud der er lige nemme at komme til, det brud i Åbyvænget var 

noget særligt. (se billedet.) 

 

Hilsen Skårup Vandværks Bestyrelse                                    .                                                                  
  



47

    

  

AArrbbeejjddssddaagg  ppåå  SSkkåårruupp  BByyssttæævvnnee..

Herover til venstre: Kristian, Poul Erik (med r….. til) 
og Kim renser pladsen for ukrudt.                     
Herover th: Jakob og Sten gør petanque-banen klar.    
Herunder til venstre: Ian, Jakob og Per knokler med 
ærtesten til Bystævne-pladsen.                              
Her til højre: Steen giver bænken ny maling.        
Nederst tv: En velfortjent pause i varmen…..         
Nederst th: Efter at ukrudtet var fjernet blev petanque 
-banen afprøvet.    Alle i Skårup er naturligvis                
.            velkomne til at benytte banen og pladsen! 

Lørdag eftermiddag den 23. april var der arbejdsdag på Bystævnet. 
Hele 9 mand var mødt for at friske pladsen op, så efter små 2 timer 
kunne Ian, Steen, Kim, Per, Jakob, Sten, Kristian, Poul Erik og Jan 
velfortjent slukke tørsten og nyde det overståede arbejde. Det var en 
hyggelig eftermiddag til gavn for alle i Skårup.            Oldermanden 

Skribent og fotograf; Jan Viuf Hansen 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet
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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

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Tag os med på råd 
hvis du overvejer 
og sælge din bolig.

Ring til os på tlf. 6220 2000 
og aftal tid til en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering 
af din bolig.

2 felt
Pris: 3531,- 

pr. år
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E.V. GREEN ApS - Roald Lind Nielsen - Landevejen 54 - 5882 Vejstrup 
Tlf. 0045 - 42 6789 53 - www.evgreen.dk - Cvr: 27515398

REP/SERVICE OG SALG

• El-Scooter

• El-Kørestole

• El-Cykler

• Hjælpemidler

Valdemarsgade 50, Svendborg    Tlf. 6221 9909    dlbg.dk
Den lokale bedemand® 

Morten Bytoft 
Indehaver 

Helle Lynge

Det er dine 
og afdødes ønsker, 
der er det vigtigste 
for os

1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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Torvedag i Skårup 18. juni fra kl. 12-18
Kom og få en hyggelig dag for hele familien.  

Der er masser af spændende boder og hoppeborg til børnene.
Musik, kold drikkelse og vi har tændt i grillen.

Disse boder deltager:
Super Brugsen - masser af gode tilbud

Metal Sydfyn - få styr på dine rettigheder og løntjeck
Aloe Vera - lækre produkter til hele familien

Vinfruen - fantastisk tysk vin
Oure Oliven - mums af lækkerier

Ok Benzin – støt vores lokale idrætsklub når du tanker
EV Green Aps- se de flotte modeller i el-scootere og kom let rundt

Politihjemmeværnet - kom og se et gerningssted, biler og hør hvad politihjemmeværnet laver
Damgårdsklubben/støtter - kom og prøv deres tombola med fine præmier

Tweenklubben - Kom og hør mere om klubben for de unge i Skårup. Hoppeborg for de mindste
Åbyskov Forsamlingshus - hør mere om alle deres spændende aktiviteter og tiltag

Pensionist huset/støtter - hør mere om deres spændende aktiviteter
Private lopper med flot håndarbejde, lopper og en masse andet spændende.

Kom og deltag i Amerikansk lotteri og vind flotte præmier 
fra vores deltagende virksomheder og sponsorer blandt andet: 

De Private Pasningsordninger i Skårup. Tinas små sommerfugle, v. Tina Møller Laursen. 
Små grønne fodtrin, v. Heidi Brock Heide

Skårup Malerforretning
Skårup Grafisk

Skårup Fodterapi og indlæg

Vi kan fortsat bruge nogle hjælpende hænder, 
kontakt os gerne hvis du vil give en hånd med

Ses vi?
Torvedagsgruppen Skårup

Khalid (Brugsen), Søren (Skårup Malerforretning), Anja (Skårup Grafisk) Nicki & Marianne
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Skårupøre Bådelaug 
havde arbejdsweekend 
den 9. - 10. april, hvor 
der blevet gået til den 
med malerkoste og 
malerruller, pudset af 
og gjort rent.                                            
Alt sammen foregik 
under kommando af 
banjemesteren; 
Henning, der styrede 
bolværksmatroserne 
med hård hånd….. 

Heldigvis fik mandskabet, der var på 
8 -10 gaster lidt til at tage tørsten, 
samt ristede pølser, direkte fra 
grillen. Et vellykket arrangement.                                
.                                                            - JV 

Fotograf & skribent; Jan Viuf Hansen 

Foto: Karin Andersen Foto: Henning Hansen 



Som jeg har fortalt i tidligere numre af Folk & Fæ, blev Skårup Se-
minarium i foråret 2020 solgt til en privat bygherre, hvis plan det 
er at opføre seniorboliger på grunden.  

De daværende kommunale bestemmelser fastlagde brugen af om-
rådet  til offentlige formål (undervisning). Derfor krævede projek-
tet en række ændringer af den nuværende kommuneplan samt en 
ny lokalplan for området.  
I 20-21 fremlagde kommunen de forskellige planer for byggeriet; 
bebyggelsesgrad på grunden, højden på bygningerne, hvilke byg-
ninger, som bevaredes osv. (De tidligere indlæg med forslag, ret-
ningslinjer og dokumenter ligger på Folk & Fæ hjemmesiden under 
Lokalnyt—> Skårup Seminarium).  
I 2021 havde vi nabohøringer, kommunens efterfølgende besvarel-
ser m.m., indtil kommuneplanen blev ændret ved, at man lavede 
et tillæg til den eksisterende kommuneplan.  

En rum tid er nu gået uden at vi naboer har hørt mere til udform-
ningen af næste etape; lokalplanen for området. Jeg begyndte at 
undre mig over, om projektet helt var droppet eller stadig var undervejs. Derfor kontaktede jeg kommunen og 
fik opklaret flg: 
Den nye lokalplan kommer til nabohøring i løbet af sommeren, herefter går proceduren i gang igen og slutter 
med udarbejdelse af den endelige plan, som formodentlig først vil ligge klar til efteråret. Hvis alt går efter pla-
nen, vil bygherre derfor kunne igangsætte projektet i løbet af vinteren og måske reelt først til foråret.  
Som tæt nabo til parken, vil jeg fortsat følge projektet på nærmeste hold og skrive om det i bladet. 

Den fortsatte fortælling om:  
Skårup Seminarium, der bliver til seniorboliger 

- hvad er der sket, siden kommunen har vedtaget  
kommuneplanstillægget? 

Af Vibe Eriksen, nabo til seminariet 
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ningslinjer og dokumenter ligger på Folk & Fæ hjemmesiden under 
Lokalnyt—> Skårup Seminarium).  
I 2021 havde vi nabohøringer, kommunens efterfølgende besvarel-
ser m.m., indtil kommuneplanen blev ændret ved, at man lavede 
et tillæg til den eksisterende kommuneplan.  

En rum tid er nu gået uden at vi naboer har hørt mere til udform-
ningen af næste etape; lokalplanen for området. Jeg begyndte at 
undre mig over, om projektet helt var droppet eller stadig var undervejs. Derfor kontaktede jeg kommunen og 
fik opklaret flg: 
Den nye lokalplan kommer til nabohøring i løbet af sommeren, herefter går proceduren i gang igen og slutter 
med udarbejdelse af den endelige plan, som formodentlig først vil ligge klar til efteråret. Hvis alt går efter pla-
nen, vil bygherre derfor kunne igangsætte projektet i løbet af vinteren og måske reelt først til foråret.  
Som tæt nabo til parken, vil jeg fortsat følge projektet på nærmeste hold og skrive om det i bladet. 
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Skårup Seminarium, der bliver til seniorboliger 

- hvad er der sket, siden kommunen har vedtaget  
kommuneplanstillægget? 

Af Vibe Eriksen, nabo til seminariet 
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For 11. gang - efter 2 års pause - var der igen 

KANDISFEST og hvilken en af slagsen.

Det blev 3F  FESTLIGT - FOLKELIGT - FORNØJELIGT.

Allerede da dørene blev åbnet kl. 17.00 fornemmede 

vi at det blev en aften med tryk på kedlerne og alle 

550 gæster gav den fuld gas.

Forud var gået mange timers arbejde med afhent-

ning af stole - klargøring af scene - bar - lys og 

opsætning af  borde og stole torsdag aften.

Fredag formiddag pyntning af borde m.m. igen i år 

under kyndig vejledning af Kirsten Højrup og med 

10 gode hjælpere.
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Bar og serveringspersonale var klar kl 17.00 med 

salg fra baren og pladsanvisning til gæsterne.

Maden var igen i år fra CHRISTIANS MADHUS og 

høstede megen ros fra vore gæster.

Kl. 20.30 spillede KANDIS op til dans og danse-

gulvet var fyldt til sidste plads og sådan var det 

hele aftenen lige til kl. 01.00.

Stor tak til alle frivillige om det er få eller mange 

timer. Bar og serveringspersonalet ydede en 

formidabel indsats - nogle var her i over 10 timer. 

Trodsede lidt bøvl med opvaskemaskinen - ikke 

sjovt når ca. 1000 tallerkner + diverse skåle samt 

1200 knive og gafler skal vaskes men som Tommy 

sagde: den (opvaskemaskinen) skal bare kildes de 

rigtige steder. Der er plads til forbedringer. Lørdags-

oprydning med 5 personer er en tung opgave, så 

der skal findes flere.

I alt har ca. 60 frivillige været med og brugt ca. 340 timer.

Endnu en stor succes med KANDISFEST og nogle 

spørger hvordan kan det lade sig gøre at samle så 

mange mennesker. Et godt bud er festlig pyntet 

hal, god mad, rimelige priser, nøje afstemt bord-

plan, veloplagt personale, god DJ samt naturligvis



54 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Jesper
24 45 43 02
❱ Spartling
❱ Malerarbejde

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

Klaus
40 35 78 40
❱ Facaderenovering
❱ Facadeafrensning
❱ Microcement
❱ Epoxy gulve

KONTAKT BDO  
I SVENDBORG
Grønnemosevej 6,  
5700 Svendborg
Tlf.  63 21 60 00
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

             

 

Meget snart er det sommer og 
vores arrangementer for det 
første halve år af 2022 er nu 
overstået. Vi skal i gang med at 
tilrettelægge nye arrange-
menter og lave nyt program for 
resten af året 2022. 
Programmet vil blive omdelt i 
sidst i juli.    

__________________________ 

Først i april havde vi som 
sædvanligt besøg af 
SeniorShoppen- som havde 
masser af tøj med, bluser, 
bukser, kjoler, jakker og meget 
andet. Ca. 40 damer hyggede 
sig med vin, snacks og kaffe og 
mens de fik vist tøj af vores 
lokale piger, som igen gjorde 
det godt. Tak til Lena, Lone, 
Conny og Annelise. 

 

                        

                             

  

I april havde vi en rigtig hyggelig påskefrokost med ca. 50 
personer. 

       

 

Først i maj var der foredrag 
med Lisbeth Svensmark, hvor 
hun fortalte om, at Bedste-
mødre er også en slags 
mennesker. Hun var fantastisk 
til at fortælle om emnet og 
samtidig spændende.  

 

ONSDAG, DEN 18. MAJ var vi 
på UDFLUGT TIL Schackenborg 
og Møgeltønder. 

Vi startede fra Skårup kl. 9 med  
arrangeret tur af Hårby Turist 
men med bus fra Tommerup 
Busser. Vi kørte mod Lillebælt, 
hvor vi fik serveret kaffe og 
rundstykker fra bussen. Vejret 
viste sig fra sin bedste side med 
solskin hele dagen, så perfekt 
til sådan en tur. 

Vi nåede Schackenborg 
Slotskro ca kl.12.20, hvor vi fik 
serveret en let frokostplatte 
med en øl, vand eller vin til.  

Efter frokosten fik vi en 
rundvisning på slottet. Vi blev 
opdelt i to hold, da vi ellers var 
for mange til at kunne høre 
det hele. Jeg må nok sige, at 
guiden kunne fortælle om alle 
generationerne tilbage fra 
1700/1800 tallet. 

Vi blev vist rundt i stueetagen 
og 1. salen og man kan godt 
sige, at det hele er gammelt og 
er en dyr fornøjelse at 
vedligeholde sådan et slot. De 

indvedige vægge er kalkede, så man skulle passe på ikke komme 
for tæt, for så blev man hvid. 

Efter vi havde set slottet gik vi til parken, hvor vi fik vist de træer 
der var plantet, når der var født et barn bl.a Prins Joakim`s børn 
hvade hvert et træ i parken. 

Vi blev atter samlet i bussen og kørte nu mod Højers Sluse, og 
kom ind i byen, hvor der var omkørsel og omkørsel på grund af 
vejarbejde. Vi besøgte slagteren i Højer som er berømt for sine 
pølser, og mange fik handlet lidt med hjem. Derfra kørte vi videre 
til Højer Sluse med den skønneste udsigt. 

 Herefter starter vi hjemturen og  undervejs holde pause ved 
bussen, hvor vi fik en kop kaffe og et horn. Vi var tilbage i Skårup 
kl.19.30 efter en vellykket tur.  

 

                      

 

 

 

Første arrangement efter sommerferien er onsdag, den 24. 
aug.kl.18.00- Vores årlige grillaften.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 
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Først i maj var der foredrag 
med Lisbeth Svensmark, hvor 
hun fortalte om, at Bedste-
mødre er også en slags 
mennesker. Hun var fantastisk 
til at fortælle om emnet og 
samtidig spændende.  

 

ONSDAG, DEN 18. MAJ var vi 
på UDFLUGT TIL Schackenborg 
og Møgeltønder. 

Vi startede fra Skårup kl. 9 med  
arrangeret tur af Hårby Turist 
men med bus fra Tommerup 
Busser. Vi kørte mod Lillebælt, 
hvor vi fik serveret kaffe og 
rundstykker fra bussen. Vejret 
viste sig fra sin bedste side med 
solskin hele dagen, så perfekt 
til sådan en tur. 
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generationerne tilbage fra 
1700/1800 tallet. 

Vi blev vist rundt i stueetagen 
og 1. salen og man kan godt 
sige, at det hele er gammelt og 
er en dyr fornøjelse at 
vedligeholde sådan et slot. De 

indvedige vægge er kalkede, så man skulle passe på ikke komme 
for tæt, for så blev man hvid. 

Efter vi havde set slottet gik vi til parken, hvor vi fik vist de træer 
der var plantet, når der var født et barn bl.a Prins Joakim`s børn 
hvade hvert et træ i parken. 

Vi blev atter samlet i bussen og kørte nu mod Højers Sluse, og 
kom ind i byen, hvor der var omkørsel og omkørsel på grund af 
vejarbejde. Vi besøgte slagteren i Højer som er berømt for sine 
pølser, og mange fik handlet lidt med hjem. Derfra kørte vi videre 
til Højer Sluse med den skønneste udsigt. 

 Herefter starter vi hjemturen og  undervejs holde pause ved 
bussen, hvor vi fik en kop kaffe og et horn. Vi var tilbage i Skårup 
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Første arrangement efter sommerferien er onsdag, den 24. 
aug.kl.18.00- Vores årlige grillaften.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

 

Praktiske oplysninger. Skårup 
Pensionistforening 

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

Vi tilstræber at alle 
aftenarrangementer slutter senest 
kl. 22.00 

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

Der kan  betales via MobilPay 
til 427895 eller til  konto i 
Sydbank reg. 7045 konto 
0001304284 

VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG 
GOD SOMMER. 

 

Sekretær: B. Jeppesen 
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GGYYMMNNAASSTTIIKK  II  SSKKÅÅRRUUPP  --  SSÆÆSSOONN  22002222//22002233  
 
 

VVii  ggllææddeerr  ooss  ttiill  eenn  nnyy  ssææssoonn  ii  SSkkåårruupp  GGyymmnnaassttiikk  --  ssee  aallllee  vvoorreess  hhoolldd  hheerruunnddeerr..    
 
Hvis du har spørgsmål, så skriv gerne til os på wwwwww..sskkaaaarruupp--iiff..ddkk//iiddrraaeett//ggyymmnnaassttiikk    
 
Følg med på vores facebookside SSkkåårruupp  IIFF  ––  GGyymmnnaassttiikk for nyheder omkring tilmelding, events m.m. 
 
Vi har hold til både børn, familier, kvinder og mænd – find det der passer til dig herunder. 
 
 
 
 

 
  
FFaammiilliieehhoollddeett  22--44  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1155..3300  ––1166..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Familieholdet 2-4 år er for børn og voksne der er klar til en sjov time sammen, hvor vi skal tumle, 
lege, synge, hoppe, trille, lave acroyoga, balancere, springe på redskaber og få sved på panden. 
 

 FFaammiilliieehhoollddeett  33--55  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1166..3300  ––1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Både børn og voksne er aktive hele timen og der er fokus på bevægelsesglæde, nærvær og at de 
basale spring færdigheder leges ind. Vi skal hver gang arbejde med forskellige redskabsbaner og 
lege hvor både små og store udfordres sanseligt og motorisk. Vi glæder os til at tonse med jer!  

 
  
KKrruuddttuugglleerr  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  55  åårr  ttiill  11..  kkll..  ––  TTiirrssddaagg  kkll..  1166..3300--1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik og have masser 
af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, derfor får 
børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og spring.  
 
 
 

 
  
GGyymmmmiiXX  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ––  22..  kkll..  ttiill  55  kkll..  ––  MMaannddaagg  1177..4455  --  1199..0000,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Gymmix er et hold for glade piger og drenge, der elsker sjov og fart. Vi leger, styrker kroppen og 
springer på alle mulige redskaber, bygger vilde parkourbaner, og roterer på alle måder. 
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Familieholdet 2-4 år er for børn og voksne der er klar til en sjov time sammen, hvor vi skal tumle, 
lege, synge, hoppe, trille, lave acroyoga, balancere, springe på redskaber og få sved på panden. 
 

 FFaammiilliieehhoollddeett  33--55  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1166..3300  ––1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Både børn og voksne er aktive hele timen og der er fokus på bevægelsesglæde, nærvær og at de 
basale spring færdigheder leges ind. Vi skal hver gang arbejde med forskellige redskabsbaner og 
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KKrruuddttuugglleerr  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  55  åårr  ttiill  11..  kkll..  ––  TTiirrssddaagg  kkll..  1166..3300--1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik og have masser 
af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, derfor får 
børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og spring.  
 
 
 

 
  
GGyymmmmiiXX  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ––  22..  kkll..  ttiill  55  kkll..  ––  MMaannddaagg  1177..4455  --  1199..0000,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Gymmix er et hold for glade piger og drenge, der elsker sjov og fart. Vi leger, styrker kroppen og 
springer på alle mulige redskaber, bygger vilde parkourbaner, og roterer på alle måder. 

 
  
KKrruuddttuugglleerr  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  55  åårr  ttiill  11..  kkll..  ––  TTiirrssddaagg  kkll..  1166..3300--1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik og have masser 
af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, derfor får 
børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og spring.  
 
 
 

 
  
GGyymmmmiiXX  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ––  22..  kkll..  ttiill  55  kkll..  ––  MMaannddaagg  1177..4455  --  1199..0000,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Gymmix er et hold for glade piger og drenge, der elsker sjov og fart. Vi leger, styrker kroppen og 
springer på alle mulige redskaber, bygger vilde parkourbaner, og roterer på alle måder. 

 
  
HHeerrrreehhoolldd  ––  OOnnssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt 
grin og masser af god stemning.  
 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
BBaalllleett--  DDrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ffrraa  77--1133  åårr..  MMaannddaagg  ffrraa  1166::3300--1177::3300  ii  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Lær ballet i Skårup IF med træner Allan Mortensen.  
Allan har tidligere danset professionel ballet, og er uddannet danselærer. Derudover er han kendt 
for at uddanne kongelige balletdansere fra den kongelige balletskole. Han har derudover arbejdet 
på Idrætsskolerne i Oure og haft sin egen balletskole i London. Allan laver koreografi, inspirerer og 
motiverer og får den indre glød frem i balletdanserne. Allan har de senere år givet glæden ved 
ballet videre, i form af forestillinger og optræden i lokalområdet. Hvis du kunne tænke dig at prøve 
kræfter med balletten, og har du lyst til disciplin, socialt samvær og god træning, så meld dig til på 
www.skaarup-if.dk   
 
 
  
BBaabbyy--  oogg  bbøørrnneeggyymmnnaassttiikk  eevveennttss  00--22  åårr  
Følg med på gymnastikafdelingens facebookside, hvor der kommer information om årets events og 
forløb for familier med børn 0-2 år.  
 
 
 
 

 
  
HHeerrrreehhoolldd  ––  OOnnssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt 
grin og masser af god stemning.  
 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
BBaalllleett--  DDrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ffrraa  77--1133  åårr..  MMaannddaagg  ffrraa  1166::3300--1177::3300  ii  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Lær ballet i Skårup IF med træner Allan Mortensen.  
Allan har tidligere danset professionel ballet, og er uddannet danselærer. Derudover er han kendt 
for at uddanne kongelige balletdansere fra den kongelige balletskole. Han har derudover arbejdet 
på Idrætsskolerne i Oure og haft sin egen balletskole i London. Allan laver koreografi, inspirerer og 
motiverer og får den indre glød frem i balletdanserne. Allan har de senere år givet glæden ved 
ballet videre, i form af forestillinger og optræden i lokalområdet. Hvis du kunne tænke dig at prøve 
kræfter med balletten, og har du lyst til disciplin, socialt samvær og god træning, så meld dig til på 
www.skaarup-if.dk   
 
 
  
BBaabbyy--  oogg  bbøørrnneeggyymmnnaassttiikk  eevveennttss  00--22  åårr  
Følg med på gymnastikafdelingens facebookside, hvor der kommer information om årets events og 
forløb for familier med børn 0-2 år.  
 
 
 
 

 
  
KKrruuddttuugglleerr  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  55  åårr  ttiill  11..  kkll..  ––  TTiirrssddaagg  kkll..  1166..3300--1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik og have masser 
af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, derfor får 
børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og spring.  
 
 
 

 
  
GGyymmmmiiXX  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ––  22..  kkll..  ttiill  55  kkll..  ––  MMaannddaagg  1177..4455  --  1199..0000,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Gymmix er et hold for glade piger og drenge, der elsker sjov og fart. Vi leger, styrker kroppen og 
springer på alle mulige redskaber, bygger vilde parkourbaner, og roterer på alle måder. 

GGYYMMNNAASSTTIIKK  II  SSKKÅÅRRUUPP  --  SSÆÆSSOONN  22002222//22002233  
 
 

VVii  ggllææddeerr  ooss  ttiill  eenn  nnyy  ssææssoonn  ii  SSkkåårruupp  GGyymmnnaassttiikk  --  ssee  aallllee  vvoorreess  hhoolldd  hheerruunnddeerr..    
 
Hvis du har spørgsmål, så skriv gerne til os på wwwwww..sskkaaaarruupp--iiff..ddkk//iiddrraaeett//ggyymmnnaassttiikk    
 
Følg med på vores facebookside SSkkåårruupp  IIFF  ––  GGyymmnnaassttiikk for nyheder omkring tilmelding, events m.m. 
 
Vi har hold til både børn, familier, kvinder og mænd – find det der passer til dig herunder. 
 
 
 
 

 
  
FFaammiilliieehhoollddeett  22--44  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1155..3300  ––1166..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Familieholdet 2-4 år er for børn og voksne der er klar til en sjov time sammen, hvor vi skal tumle, 
lege, synge, hoppe, trille, lave acroyoga, balancere, springe på redskaber og få sved på panden. 
 

 FFaammiilliieehhoollddeett  33--55  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1166..3300  ––1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Både børn og voksne er aktive hele timen og der er fokus på bevægelsesglæde, nærvær og at de 
basale spring færdigheder leges ind. Vi skal hver gang arbejde med forskellige redskabsbaner og 
lege hvor både små og store udfordres sanseligt og motorisk. Vi glæder os til at tonse med jer!  

GGYYMMNNAASSTTIIKK  II  SSKKÅÅRRUUPP  --  SSÆÆSSOONN  22002222//22002233  
 
 

VVii  ggllææddeerr  ooss  ttiill  eenn  nnyy  ssææssoonn  ii  SSkkåårruupp  GGyymmnnaassttiikk  --  ssee  aallllee  vvoorreess  hhoolldd  hheerruunnddeerr..    
 
Hvis du har spørgsmål, så skriv gerne til os på wwwwww..sskkaaaarruupp--iiff..ddkk//iiddrraaeett//ggyymmnnaassttiikk    
 
Følg med på vores facebookside SSkkåårruupp  IIFF  ––  GGyymmnnaassttiikk for nyheder omkring tilmelding, events m.m. 
 
Vi har hold til både børn, familier, kvinder og mænd – find det der passer til dig herunder. 
 
 
 
 

 
  
FFaammiilliieehhoollddeett  22--44  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1155..3300  ––1166..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Familieholdet 2-4 år er for børn og voksne der er klar til en sjov time sammen, hvor vi skal tumle, 
lege, synge, hoppe, trille, lave acroyoga, balancere, springe på redskaber og få sved på panden. 
 

 FFaammiilliieehhoollddeett  33--55  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1166..3300  ––1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Både børn og voksne er aktive hele timen og der er fokus på bevægelsesglæde, nærvær og at de 
basale spring færdigheder leges ind. Vi skal hver gang arbejde med forskellige redskabsbaner og 
lege hvor både små og store udfordres sanseligt og motorisk. Vi glæder os til at tonse med jer!  
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HHeerrrreehhoolldd  ––  OOnnssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt 
grin og masser af god stemning.  
 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
BBaalllleett--  DDrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ffrraa  77--1133  åårr..  MMaannddaagg  ffrraa  1166::3300--1177::3300  ii  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Lær ballet i Skårup IF med træner Allan Mortensen.  
Allan har tidligere danset professionel ballet, og er uddannet danselærer. Derudover er han kendt 
for at uddanne kongelige balletdansere fra den kongelige balletskole. Han har derudover arbejdet 
på Idrætsskolerne i Oure og haft sin egen balletskole i London. Allan laver koreografi, inspirerer og 
motiverer og får den indre glød frem i balletdanserne. Allan har de senere år givet glæden ved 
ballet videre, i form af forestillinger og optræden i lokalområdet. Hvis du kunne tænke dig at prøve 
kræfter med balletten, og har du lyst til disciplin, socialt samvær og god træning, så meld dig til på 
www.skaarup-if.dk   
 
 
  
BBaabbyy--  oogg  bbøørrnneeggyymmnnaassttiikk  eevveennttss  00--22  åårr  
Følg med på gymnastikafdelingens facebookside, hvor der kommer information om årets events og 
forløb for familier med børn 0-2 år.  
 
 
 
 

 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
KKvviinnddeehhoolldd  ––  TToorrssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Vi er 4 instruktører om holdet, som alle har bevægelsesglæde til fælles. 
Vil vi forsøge at skabe et univers med plads til leg, tons, gymnastik og hvad vi ellers finder på i løbet 
af en sæson. Hos os bliver du med garanti både udfordret på krop, bevægelse og glæde. Vores mål 
er at prøve forskellige genre af indenfor bevægelse, men vi har gymnastikken som grundelement. 
Så er du nysgerrig på bevægelse, og savner du fællesskab med andre kvinder, så er dette hold 
måske noget for dig. Vi har ingen forventninger til dig, kun at du har lyst til bevægelse og sved på 
panden. Det handler ikke om færdigheder, men om lysten til bevægelse. Det er vigtigt for at os, at 
der er plads til ALLE på holdet. 
 
 
VVÆÆRR  MMEEDD  
Kunne du tænke dig at være en del af en dynamisk bestyrelse eller instruktør/hjælpeinstruktør på et 
hold? Vi mangler lige nu flere der vil være med til at sikre, at gymnastikken kan fortsætte og udvikle 
sig i Skårup. 
Er du interesseret, så skriv til os på mail: gym@skaarup-if.dk 
 
 
 
 
AAllllee  hhoolldd  ssttaarrtteerr  ii  uuggee  3366..      
Tilmeld jer på hjemmesiden: skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/  
 
For mere info, kig også gerne ind på vores nye facebookside Skårup IF - Gymnastik  
Vi glæder os til at bevæge jer  
 

 
  
HHeerrrreehhoolldd  ––  OOnnssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt 
grin og masser af god stemning.  
 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
BBaalllleett--  DDrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ffrraa  77--1133  åårr..  MMaannddaagg  ffrraa  1166::3300--1177::3300  ii  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Lær ballet i Skårup IF med træner Allan Mortensen.  
Allan har tidligere danset professionel ballet, og er uddannet danselærer. Derudover er han kendt 
for at uddanne kongelige balletdansere fra den kongelige balletskole. Han har derudover arbejdet 
på Idrætsskolerne i Oure og haft sin egen balletskole i London. Allan laver koreografi, inspirerer og 
motiverer og får den indre glød frem i balletdanserne. Allan har de senere år givet glæden ved 
ballet videre, i form af forestillinger og optræden i lokalområdet. Hvis du kunne tænke dig at prøve 
kræfter med balletten, og har du lyst til disciplin, socialt samvær og god træning, så meld dig til på 
www.skaarup-if.dk   
 
 
  
BBaabbyy--  oogg  bbøørrnneeggyymmnnaassttiikk  eevveennttss  00--22  åårr  
Følg med på gymnastikafdelingens facebookside, hvor der kommer information om årets events og 
forløb for familier med børn 0-2 år.  
 
 
 
 

 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
KKvviinnddeehhoolldd  ––  TToorrssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Vi er 4 instruktører om holdet, som alle har bevægelsesglæde til fælles. 
Vil vi forsøge at skabe et univers med plads til leg, tons, gymnastik og hvad vi ellers finder på i løbet 
af en sæson. Hos os bliver du med garanti både udfordret på krop, bevægelse og glæde. Vores mål 
er at prøve forskellige genre af indenfor bevægelse, men vi har gymnastikken som grundelement. 
Så er du nysgerrig på bevægelse, og savner du fællesskab med andre kvinder, så er dette hold 
måske noget for dig. Vi har ingen forventninger til dig, kun at du har lyst til bevægelse og sved på 
panden. Det handler ikke om færdigheder, men om lysten til bevægelse. Det er vigtigt for at os, at 
der er plads til ALLE på holdet. 
 
 
VVÆÆRR  MMEEDD  
Kunne du tænke dig at være en del af en dynamisk bestyrelse eller instruktør/hjælpeinstruktør på et 
hold? Vi mangler lige nu flere der vil være med til at sikre, at gymnastikken kan fortsætte og udvikle 
sig i Skårup. 
Er du interesseret, så skriv til os på mail: gym@skaarup-if.dk 
 
 
 
 
AAllllee  hhoolldd  ssttaarrtteerr  ii  uuggee  3366..      
Tilmeld jer på hjemmesiden: skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/  
 
For mere info, kig også gerne ind på vores nye facebookside Skårup IF - Gymnastik  
Vi glæder os til at bevæge jer  
 

 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
KKvviinnddeehhoolldd  ––  TToorrssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Vi er 4 instruktører om holdet, som alle har bevægelsesglæde til fælles. 
Vil vi forsøge at skabe et univers med plads til leg, tons, gymnastik og hvad vi ellers finder på i løbet 
af en sæson. Hos os bliver du med garanti både udfordret på krop, bevægelse og glæde. Vores mål 
er at prøve forskellige genre af indenfor bevægelse, men vi har gymnastikken som grundelement. 
Så er du nysgerrig på bevægelse, og savner du fællesskab med andre kvinder, så er dette hold 
måske noget for dig. Vi har ingen forventninger til dig, kun at du har lyst til bevægelse og sved på 
panden. Det handler ikke om færdigheder, men om lysten til bevægelse. Det er vigtigt for at os, at 
der er plads til ALLE på holdet. 
 
 
VVÆÆRR  MMEEDD  
Kunne du tænke dig at være en del af en dynamisk bestyrelse eller instruktør/hjælpeinstruktør på et 
hold? Vi mangler lige nu flere der vil være med til at sikre, at gymnastikken kan fortsætte og udvikle 
sig i Skårup. 
Er du interesseret, så skriv til os på mail: gym@skaarup-if.dk 
 
 
 
 
AAllllee  hhoolldd  ssttaarrtteerr  ii  uuggee  3366..      
Tilmeld jer på hjemmesiden: skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/  
 
For mere info, kig også gerne ind på vores nye facebookside Skårup IF - Gymnastik  
Vi glæder os til at bevæge jer  
 

 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
KKvviinnddeehhoolldd  ––  TToorrssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Vi er 4 instruktører om holdet, som alle har bevægelsesglæde til fælles. 
Vil vi forsøge at skabe et univers med plads til leg, tons, gymnastik og hvad vi ellers finder på i løbet 
af en sæson. Hos os bliver du med garanti både udfordret på krop, bevægelse og glæde. Vores mål 
er at prøve forskellige genre af indenfor bevægelse, men vi har gymnastikken som grundelement. 
Så er du nysgerrig på bevægelse, og savner du fællesskab med andre kvinder, så er dette hold 
måske noget for dig. Vi har ingen forventninger til dig, kun at du har lyst til bevægelse og sved på 
panden. Det handler ikke om færdigheder, men om lysten til bevægelse. Det er vigtigt for at os, at 
der er plads til ALLE på holdet. 
 
 
VVÆÆRR  MMEEDD  
Kunne du tænke dig at være en del af en dynamisk bestyrelse eller instruktør/hjælpeinstruktør på et 
hold? Vi mangler lige nu flere der vil være med til at sikre, at gymnastikken kan fortsætte og udvikle 
sig i Skårup. 
Er du interesseret, så skriv til os på mail: gym@skaarup-if.dk 
 
 
 
 
AAllllee  hhoolldd  ssttaarrtteerr  ii  uuggee  3366..      
Tilmeld jer på hjemmesiden: skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/  
 
For mere info, kig også gerne ind på vores nye facebookside Skårup IF - Gymnastik  
Vi glæder os til at bevæge jer  
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FFoorråårrssbbiilllleeddeerr  
Fotograf: Gitte Højlund Thomsen, Forår 2020. Red. Jan Viuf Hansen 

Vi har flere dygtige lokale fotografer her i 
Folk & Fæ’s opland.                             
Gitte Højlund Thomsen er en af dem. 
Hun har i de forgangne Corona-år taget 
disse smukke forårsbilleder. Tag og nyd 
dem her. -   jv 

Fotos: Gitte Højlund Thomsen, maj 2020 
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GGæætt  eett  sstteedd??  
Fotograf: Gitte Højlund Thomsen, maj 2020 Red. Jan Viuf Hansen 

Vi bringer denne gang en række flotte forårs fotos 
taget af Gitte Højlund Thomsen.  

Men kan I gætte stederne, hvor de er taget  ?        
Vi afslører naturligvis svarene næste gang.  - jv 

Fotos: Gitte Højlund Thomsen, maj 2020 
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Tekst og foto: Elisabeth Antonsen

 

Vejstrup Forsamlingshus indbyder traditionen 

tro til midsommerfest i huset og ved 

gadekæret. Vi skal grille, synge og have bål. 

Grillen er klar kl. 18.30. Man medbringer eget 

kød, og forsamlingshuset giver salat og brød. 

Drikkevarer kan købes. 

Bålet tændes kl. 21.00. Mette Kristensen, 

medlem af kommunalbestyrelsen, har lovet at 

holde årets båltale. 

Der er naturligvis fri adgang til bålet, og vi 

håber at se rigtig mange omkring gadekæret. 

Hvis du vil spise med, kræver det dog, at du 

tilmelder dig hos Lars på telefon 28928555 

senest den 20. juni. 

Vel mødt i Vejstrup Forsamlingshus til hyggelig 

Sankt Hansfest. 

 

Tekst: Dorthe Fischer – Illustrationer: Graa Arkitekter

Vejstrup, et landsbysamfund beriget med 

visionære ildsjæle, der vil fællesskabet. Et 

forsamlingshus, der i 1911 blev opført af andre 

ildsjæle, og som stadig danner ramme om 

mange aktiviteter til gavn for fællesskabet. Et 

forsamlingshus, som nu trænger til en 

gennemgribende opgradering for at leve op til 

nutidens krav. 

I 2019 startede bestyrelsen processen med 

borgermøder, indsamling af midler og et 

samarbejde med Graa Arkitekter. 

Den folkelige opbakning har været stor, og der 

blev indsamlet 550.000 ved salg af folke– og 

erhvervsaktier. Endvidere er der givet tilsagn 

om tilskud fra Svendborg Kommune, ligesom 

enkelte fonde og lokale erhvervsaktører har 

bidraget. I alt er der indsamlet et flot beløb på 

3,5 mio. kr. Men det var ikke nok til, at det 

første projekt kunne realiseres.  

Projektet er derfor blevet revideret. Graa 

Arkitekter har lavet et nyt forslag til 

renoveringen, og det nye forslag er fortsat med 

udgangspunkt i borgernes ønsker og fortsat 

med prioritering af handicapadgang og 

lyddæmpning. 
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"Udsigtstårnet" bliver erstattet af et nyt 

indgangsparti. Der bliver stadig mulighed for 

cafeområde, idet der vælges en fleksibel 

planløsning. Således vil der være mulighed for 

at bruge den store sal, den lille sal og 

cafeområdet særskilt eller samlet.  

 

Det lille mødelokale på 1. sal bevares med egen 

trappeopgang. Det vil give mulighed for flere 

aktiviteter i huset på samme tid. Legepladsen 

på taget og anlægget i gadekæret må spares 

væk. 

Flere borgere har allerede udtrykt positive 

tilkendegivelser overfor det nye forslag.  

Byggeriet forventes at kunne starte medio 

2023. Indtil da fungerer Vejstrup Forsamlings-

hus som hidtil med fællesskab og 

arrangementer, og bestyrelse og byggegruppe 

arbejder fortsat med fondssøgning. 

For yderligere information se 

www.vejstrupforsamlingshus.dk 

 

 

Tekst: Dorthe Fischer – fotos: Elisabeth Antonsen 

 

 

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard på scenen blev til 

en helt anden oplevelse end at se dem til 

morgensang på TV, og de nåede helt ud i 

krogene af Vejstrup Forsamlingshus til de 

mange fremmødte tilhørere. En kom fra 

Munkebo og en fra Ferritslev. Folk kom skam 

langvejs fra. Stemningen var god, ligeså 

maden, som var lavet af Jane Bertelsen fra 

Vejstrups Køkken. 

Kaya og Ole virkede veloplagte og nærværende. 

De havde sammensat et alsidigt musikalsk 

program og krydrede deres numre med 

fortællinger. De fortalte bl.a., hvordan de for 

mange år siden indledte deres musikalske 

fællesskab. Og om hvordan Ole, efter Kayas 

mening, godt kunne investere i en nyere og 

bedre bil til deres turneliv. Men nej, Ole bruger 

ikke penge på en bil, men ofrer dem meget 

gerne på en ny gammel guitar.  
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De fortalte om deres casting/audition i 

forbindelse med TV-programmet ”Fælles 

morgensang”. Hvordan de skulle lære sangene 

fra højskolesangbogen at kende og møde de 

mange gæster, de havde i studiet gennem 

forløbet af udsendelserne. Det blev til positive 

oplevelser for dem begge, og Ole fortalte om 

sin benovelse over det fine flygel i studiet. 

 
Tilhørerne sang på opfordring med på de fleste 

af numrene, hvilket flere gange blev 

kommenteret fra scenen: ”og I kan synge det 

udenad”.  

Kaya og Ole, de 2 gennemmusikalske 

mennesker, gav en virkelig fin 

koncertoplevelse. 

 

 

Tekst: Dorthe Fischer og Elisabeth Antonsen – Fotos: Elisabeth Antonsen 

 

På grund af situationen i Europa og verden 

generelt syntes det i år ekstra aktuelt at 

markere Danmarks befrielsesdag den 4. maj. I 

Vejstrup fostrede det en idé om ”En aften for 

fred og frihed”, som blev til i samarbejde 

mellem Vejstrup Forsamlingshus og Vejstrup 

Sognekirke og afholdt netop denne dag.  

Vi mødtes i kirken, hvor formand for 

menighedsrådet Niels Jørgen Halberg bød 

velkommen, efterfulgt af et indlæg af Uta Motz, 

kirkesanger. Hun og Christian Søgård, kirkens 

organist, havde sammensat et fint program, 

stemningsfuldt, højtideligt og eftertænksomt.  

Vi sang salmer af både ældre og nyere dato, 

f.eks. "Tænk at livet koster livet" og "Du som 

har tændt millioner af stjerner", vekslende med 

soloorgelspil og -violinspil af Christian og Uta. 

Undervejs havde vi hver især mulighed for at 

tænde et lys til minde om dem, som var 

engang, og for at markere et ønske om fred i 

verden. 

 
 

De fleste af os fortsatte til forsamlingshuset, 

hvor der selvfølgelig var lys i vinduerne. Nu til 

et repertoire med violin, klaver, harmonika og 

sang, atter forestået af Uta og Christian. Det 

bød på både solospil og -sang samt 
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fællessange, deriblandt revyviser og sange, 

som var repræsentative for krigs- og 

befrielsestiden.  Eksempelvis kan nævnes Edith 

Piaf-nummeret "Hymne til kærligheden", som 

blev flot fremført af Uta med Christians 

akkompagnement, og "En lærke letted’", som 

naturligvis måtte indgå som fællessang på 

Danmarks befrielsesdag. I alle sange var 

alvoren tydelig, men samtidig med en befriende 

og håbefuld, til tider munter stemning. 

Forsamlingshuset donerede kaffe, og dertil var 

der lækre kager, bagt og doneret af frivillige.  

Vi betalte for traktementet efter eget skøn. I alt 

1285 kr. blev der på den måde samlet ind, og 

pengene er sendt ubeskåret til Folkekirkens 

nødhjælp.  

 

 
 

 

Tekst og foto: Elisabeth Antonsen 

 

Når sommeren går på hæld og sporene skal 

slettes af isvafler og grillbøffer, så starter der 

igen seniortræning i Vejstrup Forsamlingshus.  

Til efteråret bliver træningen onsdage kl. 9.00-

10.00. Det er igen Marie Svendsen, der leder 

holdet med kyndig hånd, og det er også hende, 

du skal melde dig til hos eller ringe til, hvis du 

har spørgsmål. Du kan træffe hende på tlf. 

23491259 eller skrive til hende på mail 

marieseersholm@hotmail.com 

 

Du kan se, hvornår huset er ledigt på www.vejstrupforsamlingshus.dk 
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Juni 

Søndag den 19. Kagebord og musik kl. 14.00 – 16.00 
 
Torsdag den 23. Sankt Hansaften ved gadekæret.  
 
 
August  
 
Onsdag den 17. Seniortræning starter sæsonen kl. 9.00 – 10.00 
 
 
 
September  
 
Mandag den 5.  Yoga starter sæsonen  
  
 Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 
 
Tirsdag den 27. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 
 
Oktober 
 
Tirsdag den 4. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 
Fredag den 8. Koncert med brødrene Dissing 
 
Onsdag den 12. Læsegruppen starter sæsonen kl. 19.00 – 21.00 
 
Tirsdag den 27. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 
 
November 
 
Tirsdag den 1. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 
Tirsdag den 15. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 
Søndag den 20. Adventshygge med banko 
 
Tirsdag den 22. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 
 
 
Der kommer hele tiden flere aktiviteter til, så tjek den opdaterede aktivitetsliste på 

www.vejstrupforsamlingshus.dk   

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER  
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2022 
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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Festen der samler folket ! 
Festen vi bakker op om ! 
Festen hvor vi mødes ! 
Festen vi alle snakker om ! 
Festen for de nye og de gamle ! 

 

 

 

 

SÆT KRYDS i kalenderen ! Billetter kan bestilles efter sommerferien.  

FOLKEFESTUDVALGET 

SKÅRUP FOLKEFEST lørdag d. 29. oktober 2022 
 

 

 



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

Nye arrangementer 
Lørdag d. 18. juni

Torvedag på P-pladsen V. Brugsen

Mandag d. 20. juni kl. 18-19
BORGERMØDE

i gymnastiksalen på Seminariet

Onsdag d. 24. august kl. 18 
GRILLAFTEN                                                                                                         

Skårup Pensionistforening

Lørdag d. 29. oktober
Folkefest

Se inde i bladet & på 
www.folkogfae.dk

Skårup Idrætsforening
Åbyskov Forsamlingshus
Vejstrup Forsamlingshus

Skårup Pensionistforening
Skårup Borgerforening

GRAFiSK 4922  4944

Vi er flyttet 
HJEM på

Smutvej 4
5771 Skårup

Tlf: 49 22 49 44
anja@trykogprint.dk

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING STØTTER

Spillegilde fredag i de lige uger 
i SkårupHallen kl 18.45

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

Start 2. mandag i januar -
2. mandag i september

Nørkle:
Start 2. tirsdag i januar -
2. tirsdag i september

Ferie efter aftale


