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GÆSTESKRIBENTER

Kære Folk & Fæ-læser!
Det er rigtigt godt, der nu for alvor er kommet gang i 
kulturlivet og mange andre aktiviteter efter en lang – 
lang – lang tid med Corona.
Der har været afholdt en fest for at hylde alle de mange, 
mange frivillige i det gamle Skårup Sogn – 5881.
Herlig fest med god mad,  fantastisk god musik med alle 
de super-dygtige musikere, vi har her i Skårup  - og sjov 
underholdning samt dans til fantastiske ”The Popfools”.
Det kan du læse om senere i bladet …................
Modtageren af den fornemme titel ” Årets frivillige” gik 
til Jørgen Erik Kristensen. 
Folk & Fæ ønsker ham et stort tillykke med denne pris.
Se artiklen om ham i det forrige nummer af Folk & Fæ.

En anden stor begivenhed i SKI var en helt forrygende, 
uforglemmelig koncert med Katinka Band.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.
             Henning Philbert



3

 

 

 

 

  

Fotograf: Henning Philbert. Skribent; Jan Viuf Hansen. 

 Godt 130 feststemte og glade frivillige var deltagere i et kanon arrangement, 
lørdag d. 2. april i Skårup Kultur- og Idræts-center, hvor Borgmester Bo 
Hansen holdt festtalen og Jørgen Erik Kristensen blev kåret som årets frivillig. 

Frivillig-festen, hvor alle de 
frivillige fra foreninger og 
aktiviteter i sognet var inviteret, 
var etableret på baggrund af en 
idé, som Henning Philbert 
længe havde haft i tankerne; ” 
Vi har så mange her i området, 
der gør en stor frivillig indsats. 
De bør fejres! Vi laver en fest 
for dem” Som sagt, så gjort; 
dermed Frivilligfesten. 

Aftenen startede med at        
Jan Viuf Hansen på vegne af 
initiativgruppen bød velkommen 
til alle gæster. Her nævntes 
initiativgruppen bestående af: 
Naturligvis Henning Philbert 
(Folk & Fæ og kunstgruppen), 
Bo Tune (Skårup kultur & 
Idrætscenter), Ian Kristensen 
(Skårup Idrætsforening),  
Torben Hansen (Mad & Musik), 
Jan Viuf Hansen (Skårup 
Bylaug) og ikke mindst Kitt 
West (Skårup Sogns Borger-
forening) og Rikke Lysbjerg, der 
begge har trukket en stor del af 
læsset. Sammen med en sej 
gruppe hjælpere fik de aftenen 
til at køre på skinner. 
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Så gik ordet videre til aftenens festtaler; 
Borgmester Bo Hansen, der havde 
prioriteret at komme til Skårup, selv på 
trods af at det var hans kones fødselsdag. 
En flot gestus til området, synes vi.  

Bo Hansen fortalte, at han havde et varmt 
hjerte til Skårup, dels fra hans tid, som 
lærerstuderende på Skårup Seminarium, 
men også fordi Skårup er et område med 
mange gode aktiviteter; bl.a. 
fællesspisning, sammenholdet bag Kultur 
& Idrætscenteret med Tweenklubben og 
mangfoldige idrætsgrene.   

Bo Hansen nævnte, at Skårup med 
opland, er et område man lægger mærke 
til inde på gangene i Rådhuset. Her 
tilføjede han, at det skyldes især den 
indsats, der blev gjort af ”jer” frivillige rundt 
i foreninger og aktiviteter i sognet. 

Med stor applaus takkede udvalget 
borgmesteren for hans hyldesttale til de 
frivillige og bad ham hilse sin kone 
derhjemme med dagen. 

Nu tog aftenens konferencier, Erik 
Jakobsen, ”Jakob”, over med 
aftenens videre gang, mens forretten 
blev serveret. 

Maden, som var kokkereret af 
Johans Landkøkken, smagte helt 
fantastisk.  

Forretten var: Fjerkræ terrine på 
bund af sprød salat med purløgs 
creme, friterede kapers og pesto, 
hjemmelavet peberfrugt med brød 
og smør. 

Hovedretten var buffet, bestående af 
braiserede svinekæber i vin og urter 
med krydrede flødekartofler og 
adskillige spændende salater, 
løgkompot, croutons og dressing. 

Et festfyrværkeri af dejlige retter!! 

Mellem forret og hovedret gik Jakob 
rundt med mikrofonen og lod 
foreningerne præsentere sig selv 
med lidt om hvad der skete af 
aktiviteter hos dem rundt i hele 
sognet. 
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Så var man nået til et af aftenens 
højdepunkter. Hyldest til de frivillige. 
Foreninger m.m. var blevet opfordret til at 
sende indstillinger ind til ”Årets frivillig”. 

De nominerede var; 
- Jørgen og Merete Petersen: De har begge 
gjort en stor indsats i at få afviklet søndags-
brunch og ligeledes Mad og Musik aftenerne.  
- Leif og Marianne Hansen: De er med i flere 
foreninger og derudover stiller de ofte op, når 
der er brug for hjælp. 
-Torben Hansen, der som medskaber og 
instruktør af teaterforestillingen “Sabotage” 
viste os en unik og særlig total-
teateroplevelse om Skårup under 
Besættelsen 
-Jørgen Erik Kristensen; der som formand 
af Skårup Sogns Borgerforening gennem 30 
år har gjort et stort arbejde for området 
-Thomas Skovgaard Pedersen har helt 
tydeligt trukket et stort læs i fodboldafdelingen 
de sidste år- nok også mere, end man kunne 
forvente.  
 
De har hver på deres egen måde bidraget 
med stor ildhu og arbejdsomhed - både i 2021 
og årene før. 
 
 

Efter maden gik første del af 
underholdningen i gang. Der 
var Bingo på indgangsbillet-
terne. Masser af gevinster 
sponseret af SuperBrugsen. 
Tusind tak for det.                 
Derefter var der musikalske 
indslag fra 3 forskellige lokale 
bands; Claus Baba and Friend, 
Gitte, Gunnar & Helge og  Erik, 
Jakob og Frederik. Vi hørte 
dejlig blues og ballader på 
dansk og engelsk. Fedest…. 
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Efter at konferencieren havde   
læst nomineringerne op tog han 
kuverten frem og afslørede 
indholdet: Årets frivillige blev - 
fortjent; Jørgen Erik Kristensen 
Efter store klapsalver og over-
rækkelse af vin og blomster fik 
Jørgen Erik ordet, hvor han 
tydeligt rørt takkede for kåringen 
og med sin sædvanlige ligefrem-
hed, opfordrede os til igen at 
deltage mere i Borgerforeningens 
aktiviteter.  

Endnu engang et stort tillykke til 
Jørgen Erik.                                   
(I forrige nummer af Folk & Fæ 
bragte vi en større artikel om 
Jørgen Eriks mange år og gøremål 
i foreningerne her i Skårup). 

Så blev der spillet op til dans af det 
forrygende band; ”Popfools”, som 
spillede lige til festen sluttede. 

Tak til arrangørerne og tak til alle 
deltagere for en god fest.  -JV 
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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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Portræt af en ny sponsor. 
Velkommen til SKÅRUP FODTERAPI & INDLÆG. 
Skribent og fotograf: Margit Løve Kølle. 

                                                                                  
Når ”Folk & Fæ” udkommer i 
slutningen af april vil SKÅRUP 
FODTERAPI & INDLÆG på Skårup 
Stationsvej 6 i Skårup allerede have 
været i fuld gang i to måneder. Men 
inden åbningen var der aftalt et møde 
med indehaveren af virksomheden 
nemlig statsautoriseret fodterapeut 
Tina Kohsel-Rusche, for at hun kunne 
få mulighed for at fortælle om sin nye 
klinik i Skårup. 

I 2011 kunne Tina Kohsel-Rusche 
efter 1½ års uddannelse på 
fodterapeutskolen i Randers kalde sig 
Statsautoriset Fodterapeut. En 
uddannelse hun aldrig har fortrudt. 
Dette har vist sig at være det helt 
rigtige erhvervsvalg for Tina, der 
holder meget af kontakten til kunderne 
og samtidig føler en stor glæde ved at 
kunne afhjælpe gener for folk, der 
døjer med smerter bl.a. i forbindelse 
med, at de har hulfod eller platfod. 

Tina Kohsel-Rusche har haft klinik i 
Bogense i 10½ år sammen med to 
andre fodterapeuter og glæder sig 
over at kunne fortælle, at flere af 
hendes tidligere kunder er fulgt med 
hende til hendes nye virksomhed.  

 

En Statsautoriseret Fodterapeuts arbejdsområder er: 

• Fodbehandling: 

klipning af negle, beskæring af hård hud og fjernelse af ligtorne. 

• Bøjlebehandling: 

nedgroede negle kan rettes med håndfremstillede bøjler, der tilpasses individuelt. 

• Aflastninger: 

som afhjælper diverse fodproblemer, især i forbindelse med tæerne. 

• Indlæg: 

     kan være forebyggende, aflastende, støttende og korrigerende.  
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• Individuel vejledning: 

i fodtøj, fod-gymnastik, indlæg, aflastninger og egenpleje. 

• Journaloptagelse: 

som sikkerhed for patientens og fodterapeutens behandlingsplan. 

Mange af Tinas kunder kommer af rent 
velvære, mens andre har været omkring egen 
læge, fordi de havde knæ- eller rygsmerter, 
og blev henvist til et besøg hos en 
fodterapeut med henblik på anskaffelse af et 
indlæg i skoen. 

Tina Kohsel- Rusche laver, når der er tale om 
smerter i bevægeapparatet, ved første besøg 
en ledundersøgelse for at se, hvor meget 
bevægelighed, der er i leddene. Derefter en 
ganganalyse for at se, om der er skævhed i 
kroppen, og hvordan man afvikler henover 
foden ved gangen - om personen går udad 
eller indad eller falder indad i knæene. 
 

 
Tina laver altid en 3D-scanning. 
 

Kunden går henover en plade på gulvet, og 
dér viser det sig, hvor trykket på foden er, og 
igen hvordan afviklingen er, samt om der er 

benlængde forskel. Ud fra scanningen afgør 
Tina, hvordan indlægget skal fremstilles. 
Oplysningerne sender Tina til det belgiske 
firma PHITS, som derefter fremstiller det 
ønskede indlæg.  

Bruger man 
dagligt, som 
Tina selv, 
indlæg i sine 
sko, holder et 
sådant indlæg 
mellem 1-2 år. 

Derefter mærkes det lidt efter lidt, at 
virkningen aftager, og generne i knæ- og/eller 
ryg tiltager. Så er det tid til at få aftalt tid til 
anskaffelse af et nyt indlæg. Det er også 
muligt, at kunden kun har brug for et 
færdiglavet indlæg eller et indlæg, som Tina 
laver helt fra bunden, det vurderes efter endt 
undersøgelse. 

Hvis Tina ser noget grelt, henviser hun til 
andre behandlere som en osteopat eller en 
fysioterapeut. 
Osteopaten går ind og finder en årsag til 
generne. Hos fysioterapeuten kan f.eks. 
stramme sener afhjælpes med øvelser og 
ultralyd. 
 
I dag er der meget få mennesker, der har 
behov for specialsyet fodtøj, fordi der er så 
mange skomærker på markedet, hvor der er 
plads til fødderne. Dette kan mindske 
problemer med nedgroede negle og andre 
skavanker, men der fremstilles desværre 
fortsat spidse sko, hvor der ikke er plads til 
den naturlige fod. 

Hvis en kunde har problemer med nedgroede 
negle, kan dette afhjælpes med fx en bøjle, 
som fremstilles, så den passer til lige præcis 
den negl, der giver gener. Man skal regne 
med, at det er en behandling, der tager tid, da 
vores negle er utrolig stærke.                         
Bøjlen er lavet af fjederstål, samme materiale 
som også anvendes til tandbøjler. 
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Her er tre eksempler på, hvordan en fod kan 
se ud. Fra venstre imod højre: hulfod, normal 
fod og platfod. 

 
Hulfod 

er en tilstand, 
hvor foden har 
en unormal høj 
svang. Derved 
får man en 
ændret 
belastning af 
foden. Især på 

hælen og forfoden øges belastningen, men 
også mellemfoden belastes anderledes. 
Ved hulfod har man en nedsunken forfod og 
høj vrist og svang og en smal hæl samt 
meget stramme muskelsener. Generne kan 
forplante sig til hele kroppen og give dårlige 
knæ og dårlig ryg, og her kan man gå ind og 
afhjælpe med indlæg og vejledning i mere 
hensigtsmæssigt fodtøj. 
Platfod. 

Problemet ved 
platfod er, at 
hælen falder ind 
og derved 
belaster knæ og 
hofter. 
 

Hvad skyldes det, at man er platfodet? 
Platfod er normalt en tilstand, vi forbinder 
med børn. Men voksne kan også med årene 
udvikle platfod. Der kan være mange 
forklaringer på dette. Den hyppigste årsag er 
nedsat funktion i en af de sener, som har 
forløb bag ankelknuden på indersiden af 
foden og lidt fremover indersiden af foden. 
Platfoden kan godt rejse sig med alderen, 
men det kan hulfoden ikke. ”Den er rigtig 

træls”, som Tina udtrykker det, på grund af 
den nedsunkne forfod. Det medfører, at man 
mister sit naturlige fedtvæv, og man kommer 
til at gå direkte på knoglen. 
Børnefødder. 
 
Børnefødder bliver ofte lidt glemt, men 
heldigvis er forældre blevet meget mere 
opmærksomme på deres børns fødder. 
Problemer, de kommer med, er ofte 
nedgroede negle, vorter eller hypermobile 
led. Forældrene ser, at deres børn går skævt 
og ikke har lyst til at løbe. Så kan en 
statsautoriseret fodterapeut afhjælpe eller 
give god vejledning. 
Er der en mødregruppe eller 
dagplejemødre i området, der kunne 
tænke sig at få besøg af Tina, er de meget 
velkomne til at rette henvendelse enten 
ved at komme forbi SKÅRUP FODTERAPI 
& INDLÆG eller ringe til Tina på tlf. 60 84 
80 33. Så kommer Tina med glæde forbi. 
           

 
 
Tina prioriterer sine kunder højt og afsætter 
en time til hver behandling. 
Det er vigtigt, at stemningen er hyggelig og 
afslappet, og Tina tilbyder sine kunder enten 
te, kaffe, en øl eller et glas vin samt 
chokolade, hvis der er et ønske om dette.  

Lokalet på 
Skårup 
Stationsvej 6 er 
desuden 
hyggeligt 
indrettet og 
udsmykket med 

malerier lavet af Tinas mor. Dette er med til at 
skabe en fin atmosfære i lokalet.                  
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Husk: Der er mulighed for at afslutte en fod-
behandling med neglelak, gellak, paraffin- 
behandling af hænder og fødder eller voks af 
underben. 
Fodterapi er for alle, med og uden 
problemer, unge, ældre, børn, mænd og 
kvinder. Og vigtigst af alt, der er ikke 
noget, der er for pinligt. 
 
Tinas baggrund.                                                     

Tina Kohsel-Rusche kommer oprindeligt fra 
Vendsyssel og blev uddannet bager i Kvickly i 
Hjørring i 1993.Da hun begyndte at få 
rygproblemer, tog hun en uddannelse til 
levnedsmiddel-teknikker, men fandt ud af, at 
det ikke rigtigt var hende, da jobbet indebar 
meget kvalitetsstyring og mindre 
kundekontakt, end hun havde forventet. 

Tina vendte igen tilbage til bagerfaget i de 
følgende fem år, men blev samtidig fitnees- 
instruktør. Det endte med, at Tina blev 
fastansat indenfor dette arbejdsfelt. Denne 
gang også over en periode på fem år. Dette 
var lige jobbet for hende. Hver dag var hun 
omgivet af glade mennesker og med 
mulighed for megen kundekontakt. At arbejde 
indenfor servicefagene er lige Tina, fortæller 
hun. Ja, hun tilføjer, at hun igennem en lang 
årrække i sin fritid serverede ved mange 
fester, fordi hun syntes så godt om at være 
omgivet af glade og positive mennesker. 

I en alder af 32 år rejste Tina alene som 
backpacker (rygsækturist) til Australien, New 
Zealand, Fijiøerne, USA og Canada, hvilket 
var en fantastisk oplevelse for hende. Når 
man rejser alene, har man mulighed for at 
komme i kontakt med mange mennesker, 
hvilket Tina siger, var en vigtig del af den 
positive oplevelse ved rejsen. 

Efter endt verdensomspændt rejse flyttede 
Tina til København i to år. Hun fik her arbejde 
dels som ufaglært tjener, men også som 
faglært bagersvend. I denne periode mødte 
Tina sin kommende mand, der allerede havde 
boet i København i fem år. Da Tina gik på 
barsel, opstod lysten hos hende til at tage en 
uddannelse som fodterapeut, fordi hun gerne 
ville være selvstændig og heri så en mulighed 
for at kunne kombinere privatlivet med at 
starte sin egen virksomhed. 

Familien flyttede for to år siden til 
Åbyskov. 

Tinas mand, Christian, stammer fra 
Middelfart, men hans bedsteforældre, Bent 
og Laura Kappel Hansen, boede indtil deres 
død på deres landejendom på Dalmosevej 2 i 
Åbyskov, og her tilbragte Christian, lige fra 
han var barn, rigtig mange ferier og 
weekender. For to år siden overtog Tina og 
Christian ejendommen. Her bor de nu 
sammen med deres datter og to islandske 
heste og en islandsk fårehund. Familien 
holder meget af Island og har to gange holdt 
en treugers ferie i deres Landrover på øen. 

Familien er nu gået i gang med en kraftig 
renovering af den gamle ejendom. Siden i 
1960-erne, hvor der blev indlagt toilet og 
bruser i selve hovedhuset, har der ikke været 
gjort noget. Dele af stråtaget og 
bindingsværket trænger til at blive udskiftet, 
og den tidligere kostald skal indrettes til 
beboelse. Familien er enige om at bevare så 
meget som muligt af det autentiske ved 
ejendommen for at være tro imod fortiden. 

Og her er så årsagen til, hvorfor Tina Kohsel-
Rusche har valgt at flytte sin klinik fra 
Bogense til Skårup. Nu, hvor familien har 
bosat sig i Åbyskov, er det unægtelig 
hurtigere og nemmere at have sin 
arbejdsplads 6 km fra bopælen. Desuden har 
Tina fået det indtryk, at Skårup er et godt sted 
for tilflyttere at starte en virksomhed, og hun 
glæder sig til at tage imod nye såvel som 
tidligere kunder i det hyggelige lokale på 
Skårup Stationsvej 6 i Skårup. 

Følg Tina Kohsel-Rusche på Facebook og 
deltag i konkurrencer om at vinde en 
fodbehandling eller andet. 

 

”Folk & 
Fæ” 
ønsker 
Tina 
Kohsel-
Rusche 
held og 
lykke 
med  

Skårup Fodterapi & Indlæg. 
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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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ET STORT TILLYKKE TIL 
SUPERBRUGSEN I SKÅRUP MED 
KÅRINGEN AF AT VÆRE DEN 
SUPERBRUGS I HELE LANDET, DER HAR 
FLEST TILFREDSE KUNDER. 
Skribent: Margit Løve Kølle.    Fotografer: Henning Philbert og Margit Løve Kølle. 

Khalid Mansour er en stolt og glad 
brugsuddeler i SuperBrugsen i Skårup, 
for en kundeundersøgelse viser, at 
SuperBrugsen i Skårup er den 
SuperBrugs i hele landet, der har 
størst fremgang af tilfredse kunder. 

Khalid Mansour fortæller til ”Folk & 
Fæ”:  

”To gange om året sender Coop en 
kundeundersøgelse på mail ud til 
deres medlemmer. Besvarelserne har 
været mange, og resultatet af den 
seneste undersøgelse har vist, at 
SuperBrugsen Skårup havde den 
største pointfremgang. 

Det er vi selvfølgelige meget stolte af 
og glade for! 

Takket være støtten fra vores kære 
kunder, går det godt i forretningen. 

Derfor har der været plads i budgettet 
til at modernisere tankanlægget, få 
elektroniske hyldeforkanter, og hvis 
Corona tillader det, får vi også snart en 
lille modernisering i butikken. 

Vi kommer til at rykke lidt rundt på 
nogle reoler, for at give varerne en lidt mere rationel placering, som forhåbentlig vil gøre det 
nemmere for vores kunder at navigere i butikken.                                                                                 
Nogle hylder bl.a. i vinafdelingen får super flotte LED lys. 

Flere og flere kunder bruger Scan & Betal, og derfor håber vi på at få lov til at få en ”Scan selv 
kasse”, hvor man både kan tjekke ud med mobilen eller betjene sig selv ved kassen. Det vil lette 
personalets hverdag lidt, da vi så kan flytte flere ressourcer ud på gulvet. 

Tusind tak til vore kære kunder for støtten og feedbacken på vores kundeundersøgelse.                       
Det sætter vi stor pris på, og jeg lover, at vi hver dag arbejder benhårdt på at blive endnu bedre, 
så vi fortsat kan have Danmarks mest tilfredse kunder”. 
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Resultatet af samarbejdet med OK Benzin og Skårup IF blev i 2021 intet 
mindre end 39.966.50 kr.            
Det synlige bevis ses her, da Khalid Mansour overrakte checken til Basse - 

også kendt som Jørgen Skov Nielsen.  

    
 

 
En stolt Khalid Mansour fortæller, at 
familien har fået vokseværk, idet der er 
født en søn mere. Han har fået navnet 
Adam.  

”Jeg kan oplyse, at SuperBrugsen i 
Skårup har doneret en mængde fødevarer 
til de ukrainske flygtninge, der er blevet 
installeret på Oure Friskole”. 

 
Khalid Mansour 

Uddeler 

SuperBrugsen Skårup 

Stationsvej 12, 5881 Skårup 

Tlf: 62 23 13 43 tast 8.
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Interview med det faste personale i anledning 
af resultatet af kundeundersøgelsen.  
Souschef Hasse Faber. 

 
Hasse Faber kan snart fejre 25-års jubilæum 
indenfor COOP og har været i SuperBrugsen 
i Skårup i snart et år. Hans arbejdsområde er 
i hele forretningen, men han har forretningens 
store vinafdeling som fast afdeling.  

Hasse Faber siger, at det betyder meget at få 
at vide, at kunderne er glade og tilfredse med 
at komme og handle i SuperBrugsen i Skårup 
og at mærke, at kunderne anerkender det 
arbejde, de ansatte hver dag yder. Det er 
forpligtende, og hver dag forsøger 
medarbejderne at gøre deres yderste for at 
tilgodese kunderne i lokalområdet.  

Det, der gør Skårup speciel, er, at 
forretningen er byens eneste 
specialvareforretning. Her skal kunderne 
kunne få alt, for ellers skal de ud at køre til en 
anden by. Her er apotek, pakkepost, benzin 
og onlinespil. Det handler ikke kun om mælk 

og brød, men det stærkeste er nok, at 
forretningen har en rigtig slagter- og 
delikatesseafdeling. Det har man ikke i en 
discountforretning. I SuperBrugsen i Skårup 
er der et rigtig stærkt teamsamarbejde. Der er 
lokalt ansatte og folk udefra, og alt i alt er der 
en rigtig god trivsel. Det er næsten som en 
lille familie med omkring 11-12 fastansatte og 
ca. 20 ungarbejdere. Det handler om at få 
alle til at føle sig godt tilpas. Det er rigtig sjovt 
at gå på arbejde. Der er en god stemning i 
butikken.  

Det er en kæmpe ros at få at vide, at 
kunderne er meget tilfredse, men det 
forpligter naturligvis, så det er vigtigt at holde 
ved lige og udvikle, siger Hasse Faber. 
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Joachim Moritzen. 

 
Joachim Moritzen er ved at afslutte en 
ledertrainee. Den 1. april 2022 er han 
færdiguddannet og fortsætter som salgsleder 
her i SuperBrugsen i Skårup. Han har 
allerede ansvaret for de unge mennesker. 
Kundeundersøgelsen betyder meget for 
Joachim Moritzen. Citat: ”Det vigtigste for mig 
er glade kunder. Personalemæssigt er der 
mange forskelligheder i butikken. Forskellene 

gør, at der bliver en alsidighed, som er 
vidtfavnende. Nogen har styr på tal, andre 
har specielle kompetencer og flair for 
bestemte afdelinger”. Joachim føler, at det er 
en stor fordel at være lokal forankret, og han 
møder mange af forretningens kunder 
udenfor arbejdstid bl.a. ved fodbold i den 
lokale fodboldklub.  

 

Lone Jørgensen.  
Lone Jørgensen blev ansat den 1. oktober 2020. 
Arbejdsområderne er Frugt & Grønt samt blomster 
og nonfoodafdelingen. Lone siger, at alle i 
forretningen er megastolte over resultatet af 
kundeundersøgelsen. Opbakningen fra 
lokalbefolkningen betyder uendelig meget. Det er 
alfa og omega. Der er et supergodt samarbejde 
blandt de ansatte. De hjælpes ad alle sammen, og 
alle løfter i flok. Alle ansatte har et fælles projekt, og 
opgaverne løser man i fællesskab. Lone mener, at 
ris og ros er vigtigt, for så har man muligheden for 

at tilrette tingene, hvis der er noget, der kan gøres bedre.  
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Stine Abdulahovic-Carlsen. 

 
Stine Abdulahovic-Carlsen er butiksassistent 
og har været ansat i SuperBrugsen i snart 10 
år. Arbejdsområderne er kassebetjening, 
personlig pleje, rengøring og dyreartikler. 

Stine er glad for at arbejde i SuperBrugsen. 
Kunderne og personalet gør det til en god 

arbejdsplads. Alle dage er forskellige. Det er 
dejligt at vide, at kunderne synes, personalet 
gør det godt. Personalet er flinke til at hjælpe 
hinanden. Der er en god atmosfære, ja, Stine 
elsker at komme på arbejde. Citat. ”Man 
bliver glad i låget af at være her”. 

 

Thomas Strandby Hansen. 
Thomas Strandby Hansen har været slagter siden 1992 og har været i 
SuperBrugsen i Skårup i 1½ år. Thomas siger, at: ”Kundeundersøgelsen 
betyder, at det vi går og gør er rigtigt. Det er et klap på skulderen”.  

I slagterafdelingen sørger de for, at der er altid er friske varer, og at 
varerne ser indbydende ud. Det er jo en lille afdeling i den store forretning, 
men personalet i slagter- og delikatesseafdelingen forsøger, så meget det 
er muligt, at inddrage produkter fra andre af forretningens afdelinger.  
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På billeder her ses fra venstre imod højre: Slagtermester Thomas Strandby Hansen, Kristian og 
Cecilie. Sidstnævnte er deltidsansat i slagterafdelingen. 

I slagterafdelingen er der foruden Thomas 
ansat en svend ved navn Mathias og en ung 
mand, der hjælper et par gange om ugen, og 
imens delikatesseafdelingens fastansatte 
medarbejder Camilla er på barsel, er der i 
stedet ansat to piger. Thomas giver udtryk 
for, at når der ikke er så mange ansat i hans 
afdeling, er det vigtigt, at der er en god 

stemning. Det er naturligvis også vigtigt, at 
der er nogle gode kødtilbud til kunderne. 
Derfor arbejder nogle COOP forretninger her 
på Fyn sammen om at skaffe gode kødtilbud 
til kunderne. Ca. én gang om måneden kører 
forretningerne et kødboost. Thomas er glad 
for sit erhverv.  

 

Emil Pohl. 
Emil Pohl blev færdiguddannet i BILKA i 
Odense i 2021 som salgsassistent. Emil 
kommer fra Skårup, så da han så et 
stillingsopslag om en ledig stilling som 
salgsassistent i SuperBrugsen i Skårup, 
søgte han stillingen og fik den. Det har han 
ikke fortrudt. Nu er han i gang med at blive 
oplært i tørafdelingen. Han er glad for at 
være der. Der er et godt sammenhold og en  
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rar stemning. Emil kan godt lide det lokale, og kundekontakten tiltaler Emil meget. Der er aldrig så 
travlt, at der ikke er tid til at tale med kunderne.

Kunderne skal aldrig nedprioriteres. Som medarbejder skal man altid være imødekommende. Det 
er vigtigt, at kunderne føler sig set og at give dem en god oplevelse. Der skal altid være tid til at 
lille snak og til at lytte til kundens behov og ønsker. Den anerkendelse, som forretningen har fået 
ved denne kundeundersøgelse, er godt for alle i forretningen. Det motiverer til at gøre det endnu 
bedre, og det gør butikken stærkere. 

    

Billederne her er fra afdelingen med Frugt og Grønt. Til højre ses Maria Kristensen, hvis 
primærområde netop er Frugt&Grønt og blomster. Maria er deltidsansat i SuperBrugsen i Skårup.       

 
På billedet ses fra venstre Jørn, Marianne, Khalid, Næstformand /”Næstforkvinde” Bente og 
Formand/ ”Forkvinde” Merete. 

”Folk & Fæ” siger hermed tak til SuperBrugsen for at støtte bladet med et 
sponsorat gennem mange, mange år.  
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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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Samarbejdet mellem 
SuperBrugsen Skårup 

og Skårup Idrætsforening 
er eksemplarisk

Aftalen om køb af OK-Benzin har tilført SIF 

et beløb på næsten 40.000,- i 2021 :-)

- tak til “Basse” for at formidle benzinkort 

- tak til alle der tanker ok-benzin

- tak til SuperBrugsen & Khalid Mansour for samarbejdet

- tak til alle de søde børn fra fodboldafdelingen 

og Henning Philbert for godt motiv til foto :-)
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PORTRÆT AF ET UNGT MENNESKE. 

Joachim Moritzen. 
Skribent: Margit Løve Kølle.                             Fotografer: Henning Philbert og Margit Løve Kølle. 

Da jeg skulle lave artiklen om SuperBrugsen i Skårup, mødte jeg Joachim Moritzen, et ungt 
menneske på 22 år, der den 1. april 2022 har færdiggjort en uddannelse som ledertrainee. 
Joachims udelte begejstring for alt det, han beskæftiger sig med, fik mig til at spørge, om han 
havde lyst til, at vi lavede et portræt af og om ham i ”Folk & Fæ”, da det er så livsbekræftende at 
møde unge mennesker, som brænder for det, de beskæftiger sig med. Heldigvis sagde han ”Ja”, 
og her er indholdet af samtalen. 

 

Joachim Moritzen fortæller, at han er meget 
glad for, at det blev en uddannelse som 
ledertrainee, han fik muligheden for at tage. 
For her er der indlagt lederansvar, og 
Joachim kan godt lide at vejlede og hjælpe 
andre på vej frem. Allerede nu, inden han er 
helt færdig med sin uddannelse, har han 
ansvaret for de unge mennesker, der 
arbejder i butikken nogle timer om ugen.  

Joachim fortæller, at han som 13-årig 
startede i SuperBrugsen som 
servicemedarbejder. Først som trimmer, hvor 
arbejdet består i at skubbe varerne frem, så 
alt står pænt på hylderne. Som 15-årig blev 
han flaskedreng. Som 16-årig kom han til 
kassen og klarede Bake-Off i weekenden. 
Som 18-årig blev han lukkeansvarlig.  

 

Det var egentlig meningen, at han skulle have 
været i lære som salgsassistent i 
SuperBrugsen i Bellinge, men han kom 
tilbage til Skårup efter tre uger, bl.a. for det 
gode samarbejde med Khalid Mansour. Nu 
fulgte ½ år, hvor han havde tid til at finde ud 
af, hvad han gerne ville. I april 2020 blev han 
spurgt, om han var interesseret i at få en 
ledertraineeuddannelse. Det har været hårdt 
arbejde, men har været fedt at få ansvaret, 
siger Joachim. 

  

Privatfoto, der 
viser en yngre 
Joachim, der 
er i gang med 
at fylde chips 
på hylderne i 
SuperBrugsen 
i Skårup.  

 

 

 

 

 

 

 

Joachim flyttede til Skårup sammen med sine 
forældre og storebror, da han var 1½ år. 
Hans storebror, Andreas, har også arbejdet i 
SuperBrugsen i Skårup. Joachim kunne se, 
at Andreas var glad, når han kom og gik på 
arbejde. Joachim har allerede arbejdet under 
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tre ledere. Kim, Paw og Khalid. Det er unge 
ledere, der kan se sig selv i de andre unge, 
der arbejder i butikken. SuperBrugsen i 
Skårup er en god læreplads, hvor ledelsen, 
og de unge, der er under uddannelse i 
butikken, giver mulighed for at nye unge 
udvikler sig, modner og får et medansvar for, 
at alt fungerer. 

Efter kl. 15.30 eller kl.16.00 er det 
udelukkende servicemedarbejdere under 18 
år samt én over 18 år, som har ansvaret for 
butikken. Det unge menneske over 18 år er 
lukkeansvarlig.  

Forældre til de ansatte unge medarbejdere 
roser ofte ledelsen for muligheden for, at de 
unge kan komme til at arbejde og lære 
ansvarlighed og udvikle sig på mange 
områder.  

Fritidsaktiviteter.  

Joachim har spillet 
fodbold siden han 
var 4-5 år gammel 
i den lokale klub i 
Skårup. I to år 
spillede han 
sammen med et 
par andre drenge i 
rivalklubben – som 
Joachim udtrykker 
det - i Tved, fordi 
der ikke var 

tilstrækkeligt med spillere i Skårup på det 
tidspunkt. Mange af Joachims kammerater er 
blevet her på Sydfyn, og de fleste arbejder 
indenfor serviceområdet, og de spiller fortsat 
fodbold sammen i Skårup. I rigtig mange år 
spillede Joachim sammen med to gode 
venner, Victor og Frederik. 

Hver mandag indenfor de sidste 3 år har 
Joachim spillet badminton sammen med sin 
far, Klaus Moritzen, i den lokale klub i Skårup. 
Nu, hvor Joachim ikke længere bor hjemme, 
sætter han pris på at kunne mødes en gang 
ugentlig med sin far på denne måde. Joachim 
fortæller – med et glimt i øjet – at hans mor, 
Pia Moritzen, stadig vasker hans tøj, da han 
ikke selv har en vaskemaskine, og på denne 
måde mødes de også jævnligt.  

Joachim er sponsor i Skårup Fodboldklub og 
har sit eget skilt med navn på ude på stadion.  

 

Signe. 

For rigtig mange år siden, siger Joachim, 
mødte han sin kæreste, Signe, i 
SuperBrugsen i Skårup. De var begge 
servicemedarbejdere, og da Joachim er et år 
ældre end Signe, har han prøvet at være chef 
for sin egen kæreste.       Ved en 
personalefest fik de pludselig øjnene op for 
hinanden, og for 1½ år siden flyttede de to 
unge mennesker sammen i en lejlighed i 
Svendborg. I dag er Signe lukkeansvarlig i 
butikken én gang om ugen.  
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   Generalforsamling og 
fastelavnsspisning 21. marts 2022 
 

 

Artikel: Jan Viuf Hansen    Fotos: Henning Philbert 

Siden 1854 har Skårup Bylaug afholdt den 
traditionsrige Fastelavns-spisning og 
general-forsamling. I år var det mandag 
d. 21. marts i Skårup Kultur og 
Idrætscenter. Aftenen, med godt 50 
veloplagte deltagere, startede med den 
ordinære generalforsamling.  

Gudmund Larsen (foto her nærmest til venstre) 
blev valgt til dirigent og styrede general-
forsamlingen med fast og humørfyldt 
hånd. Henrik Holbech valgtes som 
referent og førte alt til protokols med 
sirlig skrift.  

 

 

 

Så fulgte valg til bestyrelsen. Ian Kristensen og Kristian Kølln 
var på valg og begge blev genvalgt. Torsten Andersson blev 
genvalgt som suppleant og Erik Prangsgaard og Benny Møller 
som revisorer. 

Generalforsamlingen sluttede efter en god halv time med at 
den gamle protokol gik rundt og alle tilstedeværende skrev 
under.  (Herover tydes skriften i den gamle protokol fra 26. februar 1854) 

 

  

 Oldermanden i Bylauget, 
Jan Viuf Hansen, (øverst til 
højre) aflagde beretning om 
et par anderledes og stille år, 
da Coronaen lagde dæmper 
på alle aktiviteter, bortset 
fra flaghejsning og 
pasningen af Bystævnet.  

Ligeledes aflagde kasserer 
Ian Kristensen regnskab. Vi 
kom igennem Covid19-tiden 
med et mindre underskud.  
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Det blev nu formand for Lokal-
historisk arkiv, Richard Sørensens 
tur til at fortælle og vise den gamle 
film fra 1966 om købmanden i 
Holmdrup. Fortalt med sædvanlig 
lune og små anekdoter fra den tid. 
Stor tak til Richard for det. 

Sidste ”officielle” punkt på aftenen var 
serveringen af gammelost på rugbrød 
med rom eller snaps. Bagefter blev der 
hygget med snak ved bordene, og det 
hele sluttede ved godt 22-tiden.        
Man enedes om at mødes til næste år 
igen og at der stadig er plads til flere, 
der kan få en god oplevelse og støtte 
bystævnet                - Oldermanden 

 

Herover: De to frivillige flaghejsere; Jakob Møller og Poul Erik Nielsen, 
der på alle flagdage sørger for at Dannebrog ryger til tops modtager 
her en lille erkendtlighed, sponsoreret af SuperBrugsen i Skårup. 

 Herover: Et KANON-BILLEDE af Bylaugets bestyrelse; fra venstre: 
Kristian Kølln; ansvarsh. Bystævnepladsen, Oldermand; Jan Viuf 
Hansen og Ian Kristensen; kasserer + en meget tung salutkanon. 

 Der bliver taget godt for sig af den gammeldags 
oksesteg med alt hvad der hører sig til af gemyse, 
kartofler og især den brune sovs. ” Er det 2. eller 3. 
gang?”, spørger Thorning sikkert om…….. 

Til venstre; 
Richard i fuld 
gang med 
historierne 
om hvad der 
foregik, især i 
baglokalet, 
ved Holmdrup 
købmanden. 

 

 
Nu var man nået frem til det de fleste nok havde glædet 
sig til, nemlig en rigtig herreret; dejlig gammeldags 
oksesteg med løg og brun sovs. Der blev spist 
fuldstændigt op også af grøntsager og kartofler, så 
næste år sættes madrationerne op til de sultne mænd…. 

Al den fantastiske mad var veltilberedt af Sonja. Hun fik 
desuden hjælp i køkkenet af Bodil og Arne, samt SKI´s 
nye cafebestyrer Niels. Stor tak til dem alle. 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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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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Bageren fra Skårup 
Skribent & Foto:  Torben Hanen 

 
 
På vej ned til NABOBRØD tænkte jeg på, hvor heldige vi er her i Skårup med, at vi havde fået 
vores helt egen bager med speciale i godt og gedingt håndværksbrød! 
Normalt kan man kun finde disse specialbagere i de store byer, som f.eks. i Købehavn, hvor jeg 
har besøgt Meyers bageri et par gange. 
Så tak til Christian fra NABOBRØD for, at I netop valgte Skårup, som jeres nye hjem, og at du 
blev Bageren i Skårup! 
 
Christian er fra Diernæs ved Fåborg og hans hustru Anette fra Spøttrup nord fra Skive. 
De har mødt hinanden i Århus, hvor Christian studerede til Journalist og Anette læste 
Statskundskab. 
Christian arbejdede et par år som kommunikationsmedarbejder i Århus, et arbejde som han 
faktisk var meget glad for, men det blev brødet, som skulle være fremtiden for ham. 
Anette arbejder som konsulent i Budget og analyse i Børn og Ungeafdelingen i Odense. 
 
I 2019 flyttede de til Skårup, som blev valgt ud fra, at de begge kom fra mindre lokalsamfund, og at 
de her fandt kombinationen af at leve i et trygt samfund med mange muligheder både for børn og 
voksne og samtidig være tæt på Svendborgs natur og kultur, som de begge sætter stor pris på. 
Under coronaen begyndte Christian for alvor at nørde med brødbagning af surdej, og herudad 
voksede drømmen om at blive den lokale bager, der forsynede lokalsamfundet med det gode 
brød. 
Nabobageren åbnede 13/5 2021, og har i den periode oparbejdet er fast kundekreds, som er 
jævnt stigende.  
F.eks. kom en mand ind i forretningen, mens jeg var i forretningen for at lave dette interview.        
Han havde hørt om det gode surdejsbrød fra NABOBRØD, og nu skulle han da også smage det!           
Han startede med at kommentere den helt fantastiske duft af brød i bagerriet. 
Christian ved godt, at hvis han havde åbnet en forretning i Svendborg, ville der måske havde været 
et større salg end her i Skårup, men her i lokalsamfundet i Skårup er han bageren Christian fra 
NABOBRØD, og det er han stolt af. 
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I Skårup har han lavet en forretning med minimale udgifter, gode råvarer, ingen ansatte, ingen bil, 
der kører ud med varer, og omsætningen går fint og har været jævnt stigende i løbet af året, så 
lønnen er ved at være Ok, dog er der ingen pension. 
Han er positiv overrasket, hvor lidt svind der er i forretningen.  
Han arbejder da også hele tiden med at finde den rette mængde af brød, der skal bages hver dag.  
Dog sker det, at der bliver bagt for meget, men så bliver det annoncereret på facebook, og det 
bliver så solgt sidst på eftermiddagen til nedsat pris. 
Christian er meget positiv overrasket over, at der altid bliver betalt for brødet. 
 
Med NABOBRØD har han skabt en hverdag, hvor der er en god balance mellem arbejdet i bageriet 
og hjemmefronten med 3 små børn, hvor den ældste skal starte i skole her til sommer. 
 
Christian har tidligere også nørdet med både foto og kaffebrygning i studietiden.                              
F.eks. har han vundet amatørdanmarksmesterskabet i Kaffebrygning, I ved det der med mønster 
på i kaffeskummet.  
Men det blev brødet, der blev valget, men om kaffen kommer med i NABOBRØD´s sortiment på et 
senere tidspunkt, det vides ikke endnu. 
 
Christian føler, at Skårup har taget rigtig godt imod dem som tilflyttere, de er glade for 
kulturtilbuddene i byen, det stærke foreningsliv, daginstitutionen, Brugsen m.m.                                               
De har fået flere nære venner, så de mener, at Skårup har givet dem det, som de søgte, og de 
prøver nu, hvor coronaen har tabt pusten, at deltage i flere ting i Skårup.                                           
F.eks. har undertegnede lige støt på Bageren både til Katinkakoncerten og til Bylaugets 
generalforsamling. 
Til sidst snakkede vi om et fremtidigt samarbejde mellem Skårup Musikforsynings Mad og Musik 
arrangementerne og Bageren i Skårup. 
 
Der skal lyde en stor tak for det gode brød fra NABOBRØD i Skårup, og jeg kan kun råde de af jer, 
der endnu ikke har smagt det gode surdejsbrød til at prøve det! 
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Børne Melodi Grandprix i Tweenklubben 
Skribent: Anja Veje Outzen 
Fotografer: Inge Rosenkrants, Anja Veje Outzen, Heidi Christensen 
MGP - en god ide? 
Det hele startede med en idé om et lille 
arrangement for Tweenklubbens børn. 
En idé som opstod under et 
bestyrelsesmøde, hvor Tweenklub 
bestyrelsen brainstormede på livet løs. 
Og da frøet først var sået, så gik det 
stærkt. Datoen blev: 26. februar 2022 
Børnenes Melodi Grand Prix - også 
kendt som MGP - er et enormt 
tilløbsstykke på DR.tv, som år efter år, 
siden det opstod i 2000, har trukket 
børn og barnlige sjæle hen foran 
skærmen.  
Hvert år sidder tusindvis af børn, unge 
og deres forældre og ser med hjemme 
i stuerne, så derfor fik vi i 
Tweenklubben tanken, at vi kunne se 
MGP sammen! 
 

 
 
Borgerbudgettet gjorde det muligt at 
hæve barren. 
Vi søgte midler hos Skårups Sogns 
Borgerbudget, hvor vi d. 10. november 
2021 pitchede vores idé for alle de 
fremmødte, og vi var så heldige, at 
vores ansøgning faldt i god jord - og vi 
kunne med glæde modtage en bevilling 
på hele 13.000 kr.  

Pengene skulle bruges på at leje 
Skårup Hallens fine café, som har de 
perfekte rammer til en MGP-fest - og 
derudover blev der købt snacks, pynt, 
lejet slushice maskiner, selfie-kamera 
og flotte keyhangers lavet af Tryk & 
Print i Skårup.  
En pølsevogn fra Thrane blev bestilt til 
at stille børnenes “lille sult”, inden 
showet for alvor gik igang. 

 
 
Forberedelser 
På dagen for afviklingen af det store 
show kunne vi med stolthed se, at 
tilmeldingslisten var blevet MEGET 
lang. Hele 78 tween-børn var tilmeldt 
fra både Øster Åby friskole og Skårup 
Skole. En helt fantastisk opbakning!  
Bestyrelsen og vores børn mødtes 
tidligt lørdag morgen d. 26. februar 
2022 for at pynte op og gøre cafeen klar 
til aftenens festligheder. Meget af 
pynten havde Tweenklubbens børn 
lavet selv i ugerne op til denne dag, og 
cafeen kom hurtigt til at ligne en rigtig 
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MGP-fest. 
Forventningerne var høje, og børnene 
kunne slet ikke vente. For mange af 
børnene var dette jo det første 
arrangement, siden corona 
restriktionerne blev ophævet, så det var 
tydeligt at mærke, at de trængte til at 
være sammen med deres venner i 
festligt lag.  
 

 
 
MGP’22 
Endelig oprandt aftenen. 
Klokken blev 18, og forventningsfulde 
og festklædte børn ankom. De blev 
tjekket af på VIP-listen, fik en 
keyhanger om halsen og fik placeret sig 
ved de pyntede borde i cafeen. 
Stemningen var høj og der var smil over 
hele linjen.  
Forkvinden for Tweenklubben, Anja 
Veje Outzen, bød velkommen og gav et 
kort overblik over aftenens aktiviteter. 
Kl. 18.30 åbnede pølsevognen, og alle 
børn forsynede sig med franske 
hotdogs, som blev skyllet ned med 
velsmagende velkomstdrinks.  
Og endelig blev klokken 19.00 og 
MGP’22 kunne live-streames fra dr.dk 
via cafeens store projektorskærm. 
Lyden bragede ud af højtalerne, og de 
8 gode sange, som børn rundt i 

Danmark selv har komponeret og 
udført, fik tweenklubbens børn til at 
synge med for fuld hals. 
 

 
 
Der blev stemt på favoritterne på de 
udskrevne stemmesedler - snakket og 
grint - danset og sunget. Blev man tør i 
halsen efter at synge og spise salte 
chips, så kørte slushicemaskinerne 
heldigvis på fuld kraft. Stemningen var 
helt perfekt, og de voksne, som havde 
fokus på at alle havde en god aften, 
sørgede også for, at der var fyldt op 
med chips og gang i slush-ice-
maskinen. Derudover var der også godt 
gang i selfiemaskinen, hvor børnene 
kunne tage søde og fjollede billeder af 
sig selv og vennerne - og få billederne 
sendt direkte til deres mobiltelefoner. Et 
kæmpe tilløbsstykke! 
 

 
 
En bragende succes 
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“Det var den vildeste aften”, siger Sigrid 
& Karla, som deltog i MGP-festen. “Og 
goe' hotdogs”, supplerer Oliver og 
Sebastian med et smil. I det hele taget 
mangler der ikke rosende ord fra 
ungerne om denne afvikling af MGP i 
Tweenklubbens regi. 
Alle havde en dejlig aften - og det var 
rart endelig at kunne samles og feste 
sammen, og da festen sluttede kl. 
22.00 efter Adele-fællessang, var det 
78 trætte og glade børn, der blev 
afhentet af deres forældre.  
Vi, i Tweenklubbens bestyrelse, er 
virkelig glade for den store opbakning til 
arrangementet, og vi vil gerne sige tak 
til alle medlemmerne af Tweenklubben 
samt deres forældre for den flotte 
tilslutning til både Tweenklubben og 
vores arrangementer.  
 
 
 
 
 
Og vi slutter med et uddrag fra MGP 
vindersangen 2022: “Hater” med 14-
årige Emma. 
 

“Rejs dig op, ret ryggen 
Ikk' gem dig i skyggen 
Du skal bare gå din egen vej 
Og vis det' dig, der er sej 
  
Du kan gøre lige hvad du vil 
For du har jo det der ska' til.” 

 
 
Vi glæder os til mange flere gode 
arrangementer i Skårups 
Tweenklub. 
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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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Fotograf: Henning Philbert

Så blev det tid til at flytte min virksomhed hjem, 
på privat adressen Smutvej 4 i Skårup.

Tiderne har ændret sig over de sidste par år.
Og da jeg blev tilbudt at købe Stationsvej 8 th., 
blev beslutningen at flytte virksomheden hjem, 
i den ny store garage, vi har bygget på Smutvej.

Virksomhedens udstyr er på plads, og arbejdet 
er i fuld gang. Den store garage rummer alle 
maskinerne, så jeg løser de samme opgaver 
som tidligere. 
Foliedekorationer på biler, klistermærker til ude 
og inde. Print opgaver på papir; plakater, flyer, 
hæfter, bøger, visitkort. Tryk på tøj tryk, tryk på 
reklameartikler og meget mere :-)

Det er dejligt at have samlet produktion på 
samme sted, kontor og værkstedet ligger 
sammen nu og letter arbejds processen.

Jeg er utrolig glad for at mine kunder er fulgt med,
selv om jeg ikke er placeret så synligt som før :-) 

49 22 49 44 - anja@trykogprint.dk

VI TILBYDER ALT INDENFOR TRYKSAGER - KLISTERMÆRKERSKILTE - BILREKLAMER MESSEVÆGGE - TØJTRYKREKLAMEARTIKLER OG MEGET MERE
ÅBNINGSTIDER

GRAFiSK

8 - 15
9 - 15
8 - 15
8 - 15
8 - 14

MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG

TORSDAG
FREDAG

GRAFiSK NU PÅ 
SMUTVEJ 4
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Katinka koncert - Skårup Musikforsyning 
          Skribent: Frederik Laursen 
          Fotograf: Henning Philbert              

  
          
Forberedelserne 
De fleste kender nok efterhånden Katinka 
Bjerregård, ikke mindst efter hendes deltagelse i 
TV2-programmet Toppen af Poppen. Skårup 
Musikforsyning havde dog kig på Katinka i et 
godt stykke tid før hendes deltagelse i 
programmet og var heldige at få en bookingaftale, 
med hende og band, i hus til Skårup fredag d. 18. 
marts 2022. 

I ugerne inden koncerten, blev der knoklet i 
kulissen med at få hele arrangementet til at falde 
på plads. Skårup Musikforsyning startede jo 
oprindeligt med små lokale bands, så forsøgte vi 
os med lidt større navne og i de senere år har vi 
haft en hel del af de helt stor navne på den danske 
musikscene. Nu også Katinka Band, som stiller 
store krav til hele setup`et. De store bands fordrer,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
at lokaliteten lever op til en tech-rider med 
teknisk udstyr og sceneudsmykning, som vi i 
Skårup knapt kan leve op til. Derudover er der en 
band-rider, om bandets krav til forplejning, 
drikkevare, omklædning, toiletfaciliteter, etc. Så 
vi var maksimalt udfordrede og måtte flere gange 
kommunikere med bookingselskabet om at få 
lempelser i kontrakten, for at kunne leve op til 
kravene. Det lykkedes hen ad vejen og vi fik 
hjælp til at lave lyd, lys og scene af Thomas 
Cleve, hvis hjælp vi ikke kunne have været 
foruden. 
Musikforsyningen lå vandret hele fredagen for at 
få alt til at spille, hvor vi hen på aftenen ventede 
ca. 200 betalende gæster, samt 30-40 gæster, 
herunder sponsorer, gæster af bandet, personale, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Faktaboks - Katinka Band 
Katinka er et dansk rockpopband dannet i 2012 af 
sangskriver og sangerinde Katinka Bjerregaard og 
guitarist og producer Simon Ask. Bandet er siden 
blevet udvidet med korsanger Marie Hageltorn 
Christiansen, bassist Torben Guldager og 
trommeslager Tobias Rye Adomat. 
Katinka Bjerregaard synger egne personlige tekster og 
spiller ukulele. Simon Asks produktioner er 
halvelektroniske.  
Gruppen udsendte i 2014 debut-ep'en ”Røntgen”. 
Bandet har blandt andet spillet på Vega, Heartland 
Festival, Smukfest og Roskilde Festival. Derudover 
har Katinka optrådt til den tv-transmitterede uddeling 
af kronprinsparrets priser samt i 
DR's Koncerthuset som en del af P6 Beat Rocker. 
I 2015 vandt Katinka DR's 
talentudviklingsprogram KarriereKanonen.  
Ved prisuddelingen Steppeulven 2017 vandt Katinka 
prisen som ”Årets Håb”. Prisen uddeles af Foreningen 
af Danske Musikkritikere. 
I 2018 vandt Katinka Bjerregaard og Simon Ask 
musikforlæggernes ”Carl Prisen” som ”Årets 
Komponist - pop” for albummet ”Vi er ikke kønne 
nok til at danse”. 
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Kl. ca. 16 gik alt strømmen til scenen og gode råd 
var dyre! Alt i mens Katinka og Band var ved at 
forberede sig, Caféudvalget var dybt begravet i 
gryderne og i gang med at forberede øl- og 
vinsalget, kravlede Thomas og medlemmer fra 
Musikforsyningen rundt på gulvet for og bag 
scenen for at finde fejlen. Det endte med, at vi 
måtte trække strøm fra den anden side af hallen, 
nye kabler blev trukket og i løbet af en halv time 
var der atter strøm på scenen. Vi åndede lettet op 
og kunne fortsætte lydprøverne. 
 
Maden før musikken 
De spisende gæster indfandt sig vid 18-tiden og 
det er jo simpelthen en fornøjelse at se alle de 
glade mennesker, der har valgt at bruge en fredag 
aften sammen med os i Skårup Musikforsyning. 
De, som stod i indgangen, kunne observere, at 
gennemsnitsalderen denne aften var en smule 
lavere end ved tidligere arrangementer. Måske det 
har noget at gøre med Katinka og hendes 
målgruppe. I hvert fald var hårfarven hos aftenens 
publikum mindre grålig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caféudvalget havde igen lagt sig i selen og 
sørgede for, at de 100 mennesker, som havde 
bestilt mad fik endnu en gastronomisk oplevelse! 
Vi var mange, som var imponerede og undrede os 
samtidig over, at så lækker mad kan laves for kun 
75 kr. pr. kuvert, og så skal man ovenikøbet ikke 
vaske op. Man kan på ingen måde finde et måltid 
mad af den kvalitet og service, til den pris nogen 
steder! Stor ros til Caféudvalget og vi kommer til 
at savne Jer!  
 
Koncerten 
Hvis man har set Katinka i Toppen af poppen, har 
man måske fået et lille indblik i Katinkas 

personlighed og udtryksform. På TV virkede hun 
ydmyg og ”star struck” over at være med i 
programmet og, som relativt ung kunstner, at 
skulle fortolke nogle af sine musikkolleger og 
forbilleders numre. Det gjorde hun fremragende 
med sin helt egen posthippie-agtige stil, både med 
hensyn til tøjstil og musikalsk udtryk. 
Når man møder Katinka, er hun blot en lille pige 
med store, nærværende øjne og pjusket tofarvet 
hår. Hun gør egentlig ikke meget væsen af sig og 
måske er det fordi hun er ved at lade op til 
aftenens udladning af lige dele energi, vrede, 
samfundsrevsning, poetry slam og punk! 
Bandet bestod oprindeligt af sangerinde og 
sangskriver Katinka Bjerregaard også på ukulele, 
guitarist og producer Simon Ask. Bandet er siden 
blevet udvidet med korsanger Marie Hageltorn 
Christiansen på keys, bassist Torben Guldager og 
trommeslager Tobias Rye Adomat. 
 
Jakob Eriksen, formand for Musikforeningen, gik 
som vanen tro, op på scenen og fik hjælp fra 
publikum til at klappe bandet på scenen. Katinka 
havde klædt om i et pyjamas-lignende outfit og 
bandet gik straks i gang med en energiudladning 
af et nummer ”Elastik”. Herefter fulgte i alt 
yderligere 15 numre samt 2 ekstranumre, kun 
afbrudt af et kvarters pause. 
 
Katinkas tekstunivers er unikt og en lang række 
tekstunge og ofte samfundsrevsende sange. Nogle 
af sangene vækker en del genklang fra radioen og 

Faktaboks - Sætlisten 
1. Elastik 
2. Bodega 
3. Rodebutik 
4. Luftballoner 
5. Luftmadras 
6. Sort Sol 
7. Rasteplads 
8. For meget Kvinde 
9. Idioter 
10. Kulørte Lænker 
11. Du tænker ikke 
12. Du rejser 
13. 2000 meter 
14. Døgnkiosk 
15. Rundt og rundt 
16. Knaldperler 
17. Søndermarken 
18. Ikke kønne nok 



36

andre musiktjenester som fx ”Luftballoner”, ”For 
meget kvinde”, ”2000 Meter frit fald”, 
”Knaldperler” og Sort Sol-fortolkningen ”Lad din 
hænder vandre”. 
En ting, som undertegnede skribent, var meget 
begejstret for var Simon Ask, som spillede de 
med fantastiske guitarsoloer på akustisk og el-
spade med hjælp fra en veritabel pedal-zoologisk 
have på gulvet. Jeg har sjældent se så mange 
pedaler og som regel op i den rene uforfalskede 
rørforstærkerlyd. Men Simon Ask forstår at skabe 
sit helt eget og personlige udtryk med sin helt 
utrolige fingernemhed hen over gribebrættet. 

Da bandet nåede til afslutningen af andet sæt, bad 
Katinka hele salen om at rejse sig og komme helt 
op til scenen. Det var på tide, da bandets musik 
var vanskeligt at sidde stille til. Bandet spillede 
fire ekstranumre til publikums udelte begejstring. 
Jeg har vanskeligt ved at finde på en bedre idé en 
fredag aften, end at booke en billet til Skårup 
Musikforsynings arrangementer! What`s not to 
like? En aften i byen, i godt selskab med 
musikglade mennesker, dejlig mad, ingen opvask 
og fed livemusik fra aktuelle kunstnere 😊😊 
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PORTRÆT AF TO ILDSJÆLE. 
ELLEN OG JØRGEN LARSEN, SKÅRUPØRE. 

Skribent: Margit Løve Kølle. Fotografer: Private fotos, Jørgen Larsen og Margit Løve Kølle. 

Ellen og Jørgen Larsen.    

Ellen og Jørgen Larsen er begge et tydeligt bevis på, hvilken betydning det har som menneske at 
være engageret og aktivt tage del i det samfund, der omgiver os. 

Frivilligt arbejde.  

Det frivillige arbejde startede allerede, da 
børnene gik i skole. Ellen og Jørgen har altid 
interesseret sig for drengenes liv og trivsel i 
børnehave- og skole og været aktive med 
drengene i deres fritid og ferier. De var i en 
årrække medlemmer af Fodslaw og som 
forældrefrivillige i  FDF i Skive i perioden 1980-
85. Familien har været på talrige telt- og 
ferieture rundt i Danmark. De har alle fem sat 
pris på at være sammen med den nære familie 
og venner, og på det kulturelle område har der 
været indlagt mange museumsbesøg mellem 
år og dag. De har i en periode været med i 
Svendborg Fritidsteater og gruppen ”Fuld Fart 

Frem” sammen med deres sønner, Henrik og 
Anders. 

Ellen og Jørgen 
giftede sig i 1965. 

De har 3 børn: 
Thomas, der i dag er 

56 år, er gift, bor i 
Århus og har 3 børn. 

Henrik på 52 år er 
gift, bor i Valby og 

har 2 børn. 

Den yngste søn, 
Anders, er 45 år, bor 

i Gudbjerg og              
er single. 
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I perioden 1980-92 var Ellen og Jørgen hvert 
år i sommerferien aktivitetsledere sammen 
med nogle få andre frivillige ved 
”Husmoderferie”, der i sin tid var et tilbud 
under Mødrehjælpen. Det var ferier, 
oplevelser og aktiviteter for mødre sammen 
med deres børn. På et hold deltog der 30-35 
mødre og ca. 55 børn i alle aldre. Familierne 
fik bevilliget ophold gennem fagforeninger 
som Husligt Arbejderforbund eller 
Socialforvaltningen. Her deltog ganske få 
fædre, og det var ikke altid lykken at have dem 
med. Dels fordi der var så få mænd med, og 
fordi det ofte skete, at fædrene blev lidt for 
”omsværmet”, hvilket indimellem var 
problematisk. Ferierne blev holdt i Rødhus Klit 
og Løjt Ferieby, der begge var Dansk 
Folkeferies centre. Ellen og Jørgens egne 
sønner var altid med. Et ferieophold varede10 
dage. I nogle år var familien med på to hold 
med et par dages mellemrum. Som voksne har 
Henrik også været medarbejder på nogle hold. 

Ellen og Jørgen mindes disse ophold med 
glæde. Bl.a. fortæller Jørgen med begejstring 
i stemmen om nogle af oplevelserne, bl.a. en 
cykeltur til Åbenrå hvor den sidste del af turen 
var i silende regn, og hvor de alle tørrede 
deres tøj og sommersko i tørretumblere på et 
vaskeri. Efterfølgende var der frokost på en 
restaurant, hvor børnene fik alle de pommes 
frites, de kunne spise – begejstringen og 
tilfredsheden var meget stor. Den næste dag 
skinnede solen fra en skyfri himmel, og nogle 
af deltagerne sagde til Jørgen: ”Det skulle 
have været i dag, vi skulle på tur.” ”Hvorfor dog 
det?” lød Jørgens svar.  ”Så var vi jo alle gået 
glip af de oplevelser, vi havde i går.” 

Frivilligt arbejde i                                       
Åbyskov Forsamlingshus fra 2007. 

 

Året 2007 blev et særligt år, idet det var året, 
hvor arbejdet som frivillige i Åbyskov 
Forsamlingshus tog sin begyndelse. Jørgen 
kom ind i bestyrelsen, og Ellen blev et meget 
aktivt medlem i Støttegruppen. 

 
Jørgen i Åbyskov forsamlingshus klar til at 
sælge vin, øl og vand. 

Egentlig var det en misforståelse der førte til, 
at Jørgen kom ind i bestyrelsen. Med én dags 
mellemrum var der ekstraordinær 
generalforsamling i Åbyskov Forsamlingshus 
og generalforsamling i Borgergruppen for 
Åbyskov og Skårupøre, hvor der begge steder 
manglede medlemmer til bestyrelsen. Jørgen 
havde sagt ”Ja” til at gå ind i Borgergruppens 
bestyrelse, men den aften, da Ellen og Jørgen 
sad i forsamlingshuset, misforstod Ellen noget 
af det, der blev sagt, og foreslog Jørgen som 
bestyrelsesmedlem. Jørgen ville ikke 
opponere, så han kom ind i begge bestyrelser, 
men har ikke fortrudt, at det blev sådan. Han 
blev valgt til kasserer ved det konstituerende 
møde, men der er fulgt mange andre opgaver 
med gennem årene. Ud over at holde styr på 
pengene, laver han lejeaftaler, står som oftest 
i baren ved arrangementer, kommer med ideer 
til nye tiltag og aktiviteter, har i mange år 
skrevet indlæg til Ugeavisen, Fyns Amts Avis, 
Månedsavisen, Årshæftet og ikke mindst 
skrevet til Folk & Fæ. Særligt årshæftet er 
udarbejdet i tæt parløb med Preben 
Gammelmark. Årshæftet bidrager med de 
mange annoncer godt til forsamlingshusets 
økonomi.  Æren for de mange annoncer skal 
tillægges Arne ”Post”, der har en meget stor 
berøringsflade. En stor del af arbejdet med 
promovering af forsamlingshuset er nu 
overgået til Bjarne Lundsgaard. 
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Jørgen understreger, at det er vigtigt at gøre 
opmærksom på forsamlingshusets aktiviteter 
og tilbud, således at huset lever op til ”Det 
levende forsamlingshus”. 

 

 
Ellen dækker borde og taler med gæster i 
Åbyskov Forsamlingshus. 

Forsamlingshusets dilettantgruppe havde 
brug for en sufflør til dilettantforestillingen i 
2007. Ellen viste interesse, blev spurgt og 
sagde ”Ja”. Ellen spillede med i et par år og 
var i årene 2010-2019 instruktør. 

I dilettantperioden var der et godt socialt 
samarbejde. Det var en sjov og spændende 
periode, der også gav mange udfordringer, 
som blev løst i fællesskab. Dét at være en del 
af dilettantholdet ser Ellen tilbage på som 
noget, hun ikke havde forestillet sig - men det 
har været herligt at gennemføre så mange 
forestillinger sammen med de engagerede og 
gode dilettantspillere. 

Ellen har været med i støttegruppen siden 
starten af 2007 og fortæller, at i dette forum 
arrangeres fester og aktiviteter bl.a. for 
børnefamilier. Gennem de mange år er der 

arrangeret: Oktoberfest, Fastelavn, 
Halloween, Banko, julefrokost og juletræsfest 
m.m. Der er som oftest 6-7 arrangementer om 
året. De fleste aktiviteter med stor tilslutning. 
Børnefamilierne møder talstærkt op ved 
arrangementer for børn. Der er et tæt 
samarbejde mellem forsamlingshusets 
bestyrelse og støttegruppen, hvor man 
hjælper hinanden ved arrangementerne. 

 

I privaten er det 
Ellen, der er 
ansvarlig for 
madlavningen 
og 
husholdningen. 

 

 

Ingen, der taler med Ellen og Jørgen Larsen, 
kan være i tvivl om, at arbejdet i 
forsamlingshusregiet er noget helt særligt. 
Jørgen siger, at det er sjovt at turde noget og 
få noget til at lykkes, og Ellen tilføjer: ” Vi er 
hinandens idégivere. Vi får et godt netværk, 
der kan sidestilles med venskaber. Formålet 
med det store arbejde er jo at skaffe penge til 
forsamlingshusets drift, men vejen dertil sker 
gennem hygge, morskab og til glæde for alle, 
der er involverede i arbejdet”. 

Det eneste lille negative ”PIP”, der høres hos 
Jørgen, er, at han synes, der mangler 
opbakning fra lokalbefolkningen i Åbyskov og 
Skårupøre til forsamlingshusets aktiviteter. 
Jørgen opfordrer ALLE, der har forslag til 
aktiviteter at komme frem med dem. Ring på 
42 24 71 43 eller send en mail til 
havblik@sydfynsmail.dk - kun på den måde 
kommer der nye tiltag frem, der måske ikke 
har været tænkt på tidligere – der er næsten 
ingen forhindringer. 

Jørgen roser det gode og positive 
samarbejde med Svendborg Kommune. 
Kommunen giver tilskud til kulturelle 
arrangementer i samtlige 21 
forsamlingshuse, der findes i kommunen. 
Der gives en pulje penge til renovering og 
én til de kulturelle aktiviteter. Det er en 
enestående ting. Jørgen sidder selv i 
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forretningsudvalget i Svendborg 
Kommune for forsamlingshusene. 

Forsamlingshuset ligger på en måde i 
konkurrence med de mange kulturelle tilbud, 
der er rundt om i Svendborg kommune. Til en 
orientering fortæller Jørgen, at der i 2019 
skulle have været mere end 700 kulturelle 
tilbud i Svendborg Kommune. 

Arbejdet indenfor Senioridræt. 

Ellen deltager aktivt i forskellige tilbud under 
Svendborg Senioridræt, bl.a. gymnastik i 
Skåruphallen, Stavgang og Motion i naturen. 
Ud over disse aktiviteter er hun med til at 
planlægge ture ”Ud i det blå” og var i 2015 
initiativtager til gruppen ”Kultur og motion for 
hjernen”, hvor der lægges mere vægt på det 
kulturelle og mindre på det fysiske. Siden start 
har hun og Jørgen – sammen med 3 andre - 
været med til at planlægge, arrangere og 
udføre én dags ture rundt på Fyn, men også 
rejser af 4-5 dages varighed. Sidstnævnte 
finder sted én gang om året. Ellen fortæller, at 
der har været arrangeret ture til Slesvig, 
Sønderjylland, Varde, Nordsjælland, 
Lolland/Falster, Bornholm og to dage i Ribe, 
og i maj 2022 bliver det Limfjordsområdet. 

I 2012, hvor Svendborg Senioridræt kunne 
fejre sit 25-års jubilæum, var Ellen instruktør til 
revyen samtidig med, at hun blev 
medansvarlig som gymnastikholdleder. 

Er det alt?                                                                  
Svaret er et klart ”Nej”. 

En anden del af Ellen og Jørgens aktiviteter er 
deres Bed and Breakfast ”Havblik”, der 
begyndte så småt i 2008, hvor der blev lejet et 
værelse ud, men i 2010 blev det til to værelser. 
Der er åbent hele året, men med flest gæster 
om sommeren. Ellen omtaler deres B&B med, 
at det er fantastisk at kunne tilbyde et fristed til 
turister, der ønsker at holde ferie på denne 
måde. Det er gæster, der ikke har lyst til at 
overnatte på hotel – ikke mindst fordi det er 
mere personligt at bo privat. Ellen og Jørgen 
mener selv, at de giver gæsterne en god 
service i hyggelige omgivelser. 
Morgenmaden, der serveres, får ofte rosende 
ord fra gæsterne. Parret er også gode til at 
give gæsterne forslag til oplevelser i det 

Sydfynske, ja de fungerer som ”Det lokale 
Turistbureau” og taler gerne om de mange 
oplevelsesmuligheder, der er på Fyn og 
Øerne. Der kommer flere udenlandske turister, 
som er meget begejstret for området. 

Et meget væsentligt element i at have B&B er 
det sociale i mødet med de mange forskellige 
mennesker. Ofte bliver det til hyggestunder 
med en øl eller et glas vin, en god snak og et 
godt grin. 

Havearbejde interesserer Ellen sig mere for 
end Jørgen, men den mere grove del af 
arbejdet tager Jørgen sig af. 

Begge to holder af 
at komme rundt i 
verden, hvilket 
tydeligt ses på 
verdenskortet med 
de isatte 
knappenåle, der 

tydeligt viser de mange steder i verden, de har 
besøgt. 

Til eksempel: Da der skulle aftales et møde for 
dette interview, var mobilforbindelsen dårlig, 
men Ellen og Jørgen befandt sig også på øen 
Madeira langt ude i Atlanterhavet på vej til 
lufthavnen efter et 14-dages ophold på den 
smukke ø flere tusind km fra Skårupøre. 

 
Når dagens mange aktiviteter er tilendebragt, 
er det dejligt sammen at kunne nyde en Gin & 

Tonic og drøfte dagens og aftenens gode 
oplevelser. 

Til slut et citat fra Ellen: ”Jeg er praktikeren. 
Jørgen kan det hele.” 

Større ros kan ens ægtefælle hvis ikke få.       



Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

April-juni 2022April-juni 2022

I anledning af at vores sognepræst, 

Anders Kjærsig, 

fylder 60 år i april, inviterer Menighedsrådet 

hermed til fejring og reception i Skårup Kirkelade 

søndag den 24. april kl. 11 – 14. 

Vi starter dagen med en festlig højmesse i 

Skårup Kirke kl. 10. 

Alle er velkomne - også dér.



Der er igen debat i Kirkeladen onsdag 
den 27. april og onsdag den 18. maj. 
Begge dage kl. 16.30 - 17.30

Vi mødes igen til den hyggelige morgen-
fællessang i Kirkeladen fredag den 6. maj 
og 3. juni kl. 9.00.  
Der vil efterfølgende være formiddagskaffe.

Forårets sidste mulighed inden sommer-
ferien: Find ro i musikken og kirkerummet 
onsdag den 4. maj kl. 17 – 18 i kirken.

Der er konfirmationer i Skårup Kirke Store 
Bededag fredag den 13. maj kl. 9.00, 10.30 
og 12.00.Konfirmandernes navne vil kunne 
læses på kirkens hjemmeside.

Tirsdag den 31. maj kl. 19.30 er der koncert 
i Skårup Kirke. Se mere på hjemmesiden.

Torsdag den 16. juni kl. 19.00 - 20.30 er 
der fællessang på græsset ved kirkens 
p-plads. 
Medbring tæppe og kaffe eller andet til at 
smøre stemmebåndet. 
Der vil være stole til dem der har brug for 
det. Alle er velkomne.
Er der dårligt vejr, går vi indenfor. Læs 
mere om arrangementet på hjemmesiden.

Da menighedsrådet til maj ikke længere 
er fuldtalligt (7 medlemmer og 2 supple-
anter), kan man til september stille op og 
blive valgt ind. Se mere på hjemmesiden, 
hvor datoer mv. vil fremgå.

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

  Morgen-Syng-Sammen

  Musik og Stilhed 

  Konfirmationer 2022

  Koncert med gospelkoret Arise    AKs Forsamlingshus

  Sangaften i det grønne 

  Suppleringsvalg til Menighedsrådet

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.  



Rejsens grammatik 
Ja natten den er lys & lang
som vejen hjem til der hvor
min uredte seng står
frit i rummet fristende & klar
med drømme der vil ku' sende
enhver til verdens ende
men jeg la'r andre om at sove & forbli'r i 
min tro på at vinden hvisker i mit øre ka' 
du høre græsset gro
CV. Jørgensen

Sproget rummer i sig selv rejsens 
mulighed. Det ligger i de forholdsord, vi 
bruger, når vi taler om at rejse. Man rejser 
ud i det blå og ind i det grå. Man rejser 
hen over vande frem og tilbage mellem 
lande. Man rejser op til månen fra jorden 
og ned igen, rundt i ring det går. Havde 
sproget ingen forholdsord, gik rejsen i stå. 
Vi kan ikke rejse, hvis ikke der er forbun-
det et fra og til, et frem og tilbage, et op 
og ned og et ud og ind.  
Homers store helt Odysseus rejste ud i 
verden, men kom hjem igen klogere og 
stærkere, end da han drog derfra. Abra-
ham fra Det gamle Testamente rejste 
også. Han drog op fra Ur mod Kanaan, 
landet der flød i mælk og honning, men 
han kom aldrig frem og nåede ikke hjem. 
Colombus nåede derimod til Amerika, 
men Amerika nåede fra da af aldrig mere 
tilbage til sig selv. H.C. Andersen skrev: "at 
rejse er at leve" - det gjorde Søren Kier-
kegaard, rejste, men rejsen gik mere ind i 
sjælens afkroge end ud i verden. 
Karen Blixen skriver et sted, at hendes 
bevidsthed er 3000 år. Sproget er ca. 

7000 år. Kulturdannelser 50.000 år, 
mennesket 150.000 år. Vi taler om histo-
rien, og alt det vi har drevet det til, rejser 
frem og tilbage i verden, som om den 
ene og alene er vores ejendom. 
Sproget er i sig selv en rejse. Det kan føre 
os frem og tilbage i tiden, det kan skabe 
bevægelse på stedet, det kan føre os op 
og ned og ud og hjem, så man farer vild i 
syntaksernes og grammatikkens landsk-
ab. 
Man kan rejse kloden rundt, men møder 
man ingen historier, så bliver det svært 
at fortælle og fastholde sin egen, uanset 
hvor meget man ser. 
Det gælder for alle dannelsesrejser, de 
foregår i et krydsfelt mellem den indre 
fortælling og den ydre fortælling. Det 
gjaldt for Odysseus, der fik sin fortælling 
gennem den fortælling, rejsen bød 
ham; det gjaldt for Abraham, der fik sin 
fortælling gennem den fortælling, Gud 
påbød ham. 
At rejse er at leve! Man kan ikke leve af at 
rejse, men når man rejser, så lever man. 
Både af de fortællinger som opstår under 
rejsen, og ikke mindst de fortællinger, der 
holder ved efter rejsen.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



APRIL

Søndag d. 24. april 1. søndag efter Påske kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 24. april Fødselsdagsreception for 
Anders Kjærsig i Kirkeladen kl.  11.00 Menighedsrådet

Onsdag d. 27. april AK’s Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

MAJ

Søndag d.  1. maj 2. søndag efter Påske kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   4. maj Musik og Stilhed kl.   17.00 Rasmus Grønborg

Fredag d. 6. maj Morgen Syng Sammen i Kirkeladen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 8. maj 3. søndag efter Påske kl.  10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 13. maj St. Bededag - konfi rmation kl.   9.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 13. maj St. Bededag - konfi rmation kl.  10.30 Anders Kjærsig

Fredag d. 13. maj St. Bededag - konfi rmation kl.  12.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 15. maj 4. søndag efter Påske kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 18. maj AKs Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 22. maj 5. søndag efter Påske kl.  10.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Torsdag d. 26. maj Kr. Himmelfartsdag kl.   9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 29. maj 6. søndag efter Påske kl.   9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Tirsdag d. 31. maj Koncert med gospelkoret Arise kl.  19.30  Rasmus Grønborg,
 Christina Mellgren

JUNI

Fredag d. 3. juni Morgen Syng Sammen i Kirkeladen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 5. juni Pinsedag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Mandag d. 6. juni 2. Pinsedag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 12. juni Trinitatis søndag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d. 16. juni Højskolesang på Plænen kl.  19.00 Rasmus G, Erik J, 
Anders Kjærsig

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

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

JULI

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

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
april - juni 2022april - juni 2022                                                                                              
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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 
teleskopets 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 
Teleskopet, 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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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



April  
2022

Så fik vi endeligt spillet dilettant i forsamlingshuset igen efter 2 års pause. Det var dejligt at vi igen 
kunne få dette traditionelle arrangement afviklet i de faste rammer. Tak til skuespillere, instruktør, 
lydmand, hjælpere og publikum.
Det gamle hus lider under tidens tand, så vi er i gang med renovering af facaden. Det forventes at 
starte primo maj, og afsluttes inden sommerens fester.

Siden sidst
Dilettant 2022

12-19 marts
Dilettantholdet gennemførte - med success 
- forestillingen “En god pige”, 3 gange i 
Marts. 

De mange anstrengelser fra truppen viste 
sig at være det hele værd. Det var et 

udfordrende stykke, men holdet mestrede 
det glimrende og høstede mange 
lattersalver undervejs. 
Det var rigtig dejligt at se et godt fremmøde, 
og til den sidste aften spillede orkestret 
Be Bop A Lu La op til dans - hvor der var 
rigtig gang i den - som i gode gamle dage.

Vi glæder os til næste år.

Husets generalforsamling
27 marts 2022

Der var også godt fremmøde til husets 
generalforsamling, som blev gennemført i 
god ro og orden. 
Der blev valgt en fuldtallig bestyrelse, 
som efterfølgende konstituerede sig som 
følger: 
Formand: Jan Hansen
Næstformand : Arne Jensen
Øvrige medlemmer: Aase Kofoed, Jørgen 
Larsen, Svend Jensen, Poul Lorentzen og 
Bjarne Lundsgaard.
Suppleanter: Lizetta Johansen og Mette 
Fabech

Bestyrelsen ser frem til at møde 
husets faste støtter på de kommende 

fredagsbarer 6. maj og 3. juni.

Vi ses i huset



	 Billetter:	 aabyskov.nemtilmeld.dk	
	 Hjemmeside:	 aabyskov-forsamlingshus.dk
	 Kontakt:	 hej@aabyskov-forsamlingshus.dk

Den hurtige kalender
Søndag 22-maj-2022 kl 10-13 Kræmmer/Loppemarked for børn og voksne.
Fredag 3-jun.-2022 kl 16-18 Fredagsbar.
Torsdag 23-jun.-2022 fra ca kl 18 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 7-okt.-2022 kl 18-23 Fællesspisning og sjov med Susi og Leo

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

Vil du leje forsamlingshuset?
Se her om det er ledigt:

aabyskov-forsamlingshus.dk

Kommende arrangementer
Kræmmer- og loppe marked

Søndag d. 22. maj 
Vi afholder kræmmer- og loppemarked i 
samarbejde med den gamle skole mellem 
kl. 10 og 13.

Salgsborde kan reserveres hos Gitte på: tlf. 
3035 1557, senest den 16. Maj.

Vi håber også, at der er en masse børn som 
vil sælge ud af deres brugte legetøj, bøger, 
bamser mv.
I husets cafe kan der købes sandwiches og 
diverse kolde og varme drikkevarer.

Vi ses i huset

Torvedag i Skårup
Lørdag d. 18. juni

Torvedagen afholdes i år for 8. gang, og 
det er fortsat tanken at bringe byen og 
alle omegnens virksomheder, skoler og 

foreninger sammen, således, at alle kender 
områdets muligheder og aktiviteter.

Forsamlingshuset er selvfølgelig med, så vi 
ser frem til en festlig dag hvor vi kan ses på 
parkeringspladsen uden for SuperBrugsen.

Vi ses i Skårup

Sankt Hans 
Torsdag d. 23. juni.

Vi holder igen Sankt Hans aften sammen 
med Åbyskov Campingplads, og håber på 
en hyggelig aften.

Støttegruppen sørger for friskbagte vafler 
samt kaffe og the, og bestyrelsen sørger for 
øl og vand.

Vi ses på campingpladsen
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Nyt fra Damgårdsklubben 
Tekst og foto: Anne Marie og Peter 

Generalforsamling 

Corona slap sit tag og alt endte i festligt lag. Rammerne var de dejlige lokaler i pensionisthuset, da 
vi pga. Corona ikke kunne bruge Damgården. 

Ca. 40 medlemmer var mødt frem for at høre formandens beretning og om de mange aflysninger 
der har været de sidste 2 år. 

Kassereren fremlagde et fint regnskab, som kun medførte få spørgsmål. 

Der var ingen kamp om pladserne til bestyrelsen, så det var hurtig overstået. 

Vi fik desværre heller ikke afholdt vores julemarked, så alle gevinsterne stod oppe i Hans og Anne 
Maries soveværelse. Derfor var det besluttet at afholde tombola efter generalforsamlingen, 
hvilket var en kæmpe succes, så alle gik hjem med gevinster.  

Der var en god stemning hele aftenen og alle så ud til at hygge sig. 

Vi har været rundt ved alle postkasser med et brev om at støtte Damgårdsklubben. Vi siger tak til 
alle dem, der enten har overført penge via banken eller Mobilepay. Også tak til dem, der har betalt 
kontant. 

Det er forår og tid til at rydde op i gemmerne. Hvis du har noget vi kan bruge til vores 
loppemarked, er du velkommen til at kontakte Hans tlf. 51 36 80 75. 

 

 

 

Husk at hvis du kunne tænke dig og yde en gratis frivilig indsats så kan vi godt bruge flere 
chaufføre til og køre Oskar 

Hvis du er intraseret i dette så ring til Finn vores kørsels leder på tlf 71211231 
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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	

	

	

	

	 	 	 Ny	graver	
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mennesker	på,	bliver	en	stor	gevinst	både	for	os	i	menighedsrådet	og	for	besøgende	på	kirkegården.	
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SSppoonnssoorr  ssppiilllleeggiillddee  ii  hhaalllleenn..    

Søndag d. 3.4.2022 kunne vi igen samles omkring et arrangement i Skårup 
hallen, som vi havde stået for. Efter et par år med aflysninger grundet covid-19, 
havde vi glædet os til at kunne lave noget sammen igen.  
Denne gang stod det på spillegilde for børn og voksne.  
123 personer mødte op, for at bruge et par timer i selskab med en masse andre 
fra Skårup og omegn, mens der blev spillet banko om sponseret gevinster.  
Det var gevinster, som en masse erhvervsdrivende fra nærmiljøet havde 
sponseret.  
Vi er meget taknemlige for den støtte vi har modtaget. 

 

Foto: Privat.  

  

KOM OG VÆR MED. 
Skårup Sogns 

Borgerforening.  
Af: Kitt West  

 

Endelig kunne vi 
gennemføre et 

arrangement igen.  
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GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg  ttoorrssddaagg  dd..  3311..33..22002222  

DDeett  eerr  iikkkkee  aallttiidd  nneemmtt..    
Da vi afholdte vores generalforsamling mødte der, udover bestyrelsen, 1 person 
op.  
Vi har rigtig meget lyst og brug for at få nogle flere hænder til hjælp, hvis vi skal 
have de årlige arrangementer op og stå igen.  
Det kræver ikke at du melder sig ind i bestyrelsen, hvis det er det der afholder 
dig, men vi har brug for folk vi kan ringe til, når der er brug for hjælpende 
hænder. Derfor kommer der endnu en gang et lille opråb herfra.  
 
Skulle du have et par timer i overskud engang i mellem, som du kunne have lyst 
til at bruge på at hjælpe med nogle af de forskellige ting, kunne det være rigtig 
rart at have muligheden for at kontakte dig. 

For at blive skrevet op som hjælper, kan du kontakte Kitt West på 30522379. 

 

TTaakk  ttiill  aallllee  ddeerr  ggjjoorrddee  ddeett  
mmuulliiggtt..    
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BBaannkkoossppiill  ii  SSkkåårruupphhaalllleenn..    
DDeett  eerr  aallttiidd  ssjjoovveerree  nnåårr  vvii  eerr  fflleerree..    
Fredag i lige uger, slås dørene op til bankospil. Men vi savner rigtig meget nogle 
flere at nyde fredagen sammen med. På nuværende tidspunkt er vi under 50 
personer der deltager. Det er der selvfølgelig ikke meget ved, derfor håber vi 
meget på, at der sidder nogen derude, som har lyst til at kigge forbi.  
Når man siger banko, forbinder mange det med at man kan vinde kaffe eller en 
halv gris. Det kan man ikke, der spilles i stedet for, om pengepræmier.  
Der er plads til både nybegynder og øvede. Lige så vel som der nok skal være 
en plads til jer, som ikke er optaget, da vi også ved dette kan være et ry banko 
har med sig. – Måske kan det ende med at du får din helt egen plads, som ingen 
andre må sidde på. J 
 

EEkkssttrraa  oorrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg.. 
Torsdag d. 21.4.22 kl. 19.00 afholdes der ekstraordinær generalforsamling for 
Skårup Sogns Borgerforenings støtter i Pensionisthuset.  
- Dagsorden på dagen er at få en ny bestyrelse til spillegildet eller lukke det ned. 
Da der på nuværende tidspunkt ikke er nok til at stille en bestyrelse.  
 
 
Vi håber at vi ses, til et fredagsspil.  
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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



DE SEJESTE OG SØDESTE DANSEPIGER. DE NØD ENDELIG AT FÅ LOV 
TIL AT VISE HVAD DE HAR ØVET SIG PÅ GENNEM HELE SÆSONEN. 
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LØRDAG D. 17 MARTS SLOG GYMNASTIKKEN I SKÅRUP DØRERNE 
OP, TIL EN LÆNGE VENTET FORÅRSOPVISNING. LOKAL BEFOLKNINGEN 
MØDTE TALSTÆRKT OP, OG DET VAR DEJLIGT IGEN AT VÆRE 
SAMMEN OM GYMNASTIK OG BEVÆGELSE. 

-HER ER DET KRUDTUGLERNE I AKTION. DE SYNGER, DANSER OG 
SLÅR KOLBØTTER PÅ AIRTRACKEN.  
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HERREHOLDET VAR SOM ALTID FRISKE OG KLAR PÅ AT LEVERE EN 
GOD OPVISNING. 
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TIL AT VISE HVAD DE HAR ØVET SIG PÅ GENNEM HELE SÆSONEN. 
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FAMILIEHOLDET INDTOG GULVET I FULD GALLOP, OG DER VAR FART 
PÅ UNDER HELE OPVISNINGEN…



Hej dig, ja dig! Kunne du tænke dig at være frivillige til L22 i Svendborg og samtidig 
tjene penge til din sport i Skårup idrætsforening så gå ind på Skaarup-if.dk og læs 
mere om det hele. Jo flere hænder vi er, jo sjovere bliver det.  

For at kunne blive ved med at tilbyde gymnastik til folk i alle aldre, er det vigtigt med flere 
hænder i udvalget. I år stopper Sanne efter mange år i bestyrelsen, og vi har derfor brug 
for dig. Det er absolut intet krav, at du er gymnast. Opgaverne spænder lige fra: 

-Være med til at udvikle foreningen

-Hjælpe med at finde nye instruktører. Så hvis du har et godt netværk, børn i 
skolealderen, kender en del folk fra nærområdet, så er det dig vi har brug for.

-Lave indslag til Folk og Fæ, samt hjælpe med at `styre de digitale platforme

-Brainstorme på nye tiltag i foreningen, fx nye ideer til nye hold eller andre 
aktiviteter.

-Så hvis du får energi af at være sammen om at udvikle gymnastik og fællesskab for 
andre, så er det dig vi mangler.

-Vi er pt 4 bestyrelsesmedlemmer, som er fulde af godt humør. Vi håber på at få dig 
med på holdet.

Kontakt os her på www.skaarup-if.dk eller skriv til vores formand Peter Strandhauge på 
gym@skaarup-if.dk Vi har også en facebook gruppe `Gymnastik i Skårup`

De bedste hilsner fra Gymnastikudvalget
Lea Dyrehauge
Anne-Birgitte Sørensen
Tina Greve
Peter Strandhauge



NÆSTE ÅR TILBYDER VI FØLGENDE HOLD….

FAMILIEHOLDET: Vi har et ønske om at udbyde to hold, men mangler stadig at få 
instruktørkabalen til at gå op. 

KRUDTUGLERNE

GYMMIX

KVINDEHOLDET: Vi arbejder lige nu på at lave en ny struktur for holdet. Der vil være flere 
instruktører om holdet og træningerne vil variere med forskelligt indhold fra gang til gang. 
For mere info, følg med på vores platforme.

HERREHOLDET

Ret til ændringer forbeholdes

Følg med på vores hjemmeside www.sif-gymnastik.dk eller på vores facebookside 
Gymnastik i skårup
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Kandisfest 2022
Fredag d. 27. maj i Skåruphallen.

Efter 2 års pause bliver der igen mulighed
For en aften sammen med 557 andre fest- 

Glade og danselystne mennesker.

Få billetter tilbage.
Kontakt Arne Tlf.  30541372

Arr. Skårup Idrætsforening.
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Jo flere frivillige - jo flere 
arrangementer i SKI 
Det er fedt for alle i vores lille lokalsamfund, at vi kan tilbyde 
Brunch, Spis Sammen, Mad & Musik med kendte navne, 
kunstudstillinger, fester og mange andre arrangementer i SKI. 
Støt det med at møde frem og deltag. 
 

Hvorfor er der ikke flere Brunch og Spis sammen? 

Arrangementerne drives af frivillige og skal vi lave flere tiltag, så skal vi have 
suppleret op med flere folk. 

Vi kunne godt bruge nogle flere hænder i køkkenet til madlavning 
omkring brunch, spis sammen og Mad & Musik!! 

Vi kunne godt bruge nogle flere hænder omkring opstilling af borde 
og stole til arrangementerne. 

Vi vil gerne lave flere arrangementer, med f.eks. foredrag og syng sammen- men 
Tordenskjold skal have flere soldater.  

SÅ KOM OG BYD DIG TIL !!! 

Mød op til det næste arrangement og skriv jer på frivillighedslisten eller send en 
sms allerede nu til Bo 30509555.  

Byd ind med din hjælp. 
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DET SKER I 
CAFEEN 2022 

       Brunch kl.10-12 
SSøønnddaaggee::28.august, 2.oktober og 6.november  

       Spis sammen kl.18-20 
OOnnssddaaggee::  4.maj, 8.juni, 28.sept, 26.okt, 7.dec 

(Juletema) 

         Mad & Musik kl.18.30-23 

FFrreeddaaggee::    
16.september – Alberte Winding 

11.november – Tom Bjerg 
 

 

Priserne til Brunch og Spis sammen er 60 kr. pr voksen og 25 
kr. pr barn (6-12 år) 
Det er god kutyme at tilmelde sig på Facebook i gruppen  
Skårup Idrætsforening og Kulturcenter, hvor vi annoncerer 
arrangementerne.  
Alle er velkomne, men er du tilflytter til sognet, så er det gratis 
at deltage 1.gang. 
Ønsker du at give en hjælpende hånd, så send en sms til 
30509555 
 

 



63

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 

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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Skårup Revyen 2022: Vi gør det sgu! 
Skribent: Torben Hansen 
 

 
Her ser i deltagerne i årets revy 
 
Deadline for billetter med mad er fredag d. 22/4! 
Når Folk & Fæ udkommer onsdag d. 20/4, er der kun godt en uge til premieren d. torsdag d. 28/4! 
Så hvis du I endnu ikke har købt jeres billet til revyen, kan I nå det endnu. 
Men I skal huske, at hvis I kunne tænke jer, at være med til spisningen (Tapas revyplatte = 100 kr.) 
er deadline for at køb af billetter med fredag d. 22/4! –  
Pris = 120 kr. plus mad hvis man ønsker det - Billetter købes på Billet.dk  
 
En Revytradition?  
Flere i Skårup har spurgt, om vi er ved at lave en revytradition i Skårup? 
Svaret er måske – eller det kommer an på, om folk i Skårup har lyst til, at der skal være en 
revytradition i Skårup – eller sagt på en anden måde om folk i Skårup køber billetter til revyen. 
 
For at skabe en revytradition skal nedenstående betingelser være opfyldt: 

• Der skal være en bevilling på en startkapital, som I år blev bevilget af - 5881 Skårup Sogn, 
og mange tak for det!  - tjek! 

• Der skal være nogle fra Skårup, der har lyst til at være skuespillere, og vil give den gas - 
tjek! 

• Der skal være et revyband - tjek! 
• Der skal være nogen, der vil skrive teksterne til sketchs og sange. - tjek 
• Der skal være en eller flere tovholdere – tjek! 
• Der skal være nogle frivillige, der vil hjælpe med det praktiske - - tjek! 
• Og sidst men absolut meget vigtigt – der skal være et publikum - ?.  

Denne faktor kender vi først, når vi når til premieren. 
 
Men vi håber, at rigtig mange folk fra Skårup og omegn har lyst til at se:  
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1) hvad vi har fundet på,  
 
2) hvem der får et venligt lille klap i Revyen. 
 
Vi gør det sgu! 
Det blev titlen på årets revy, og den fortæller kun, at vi var en gruppe, som havde været med i 
succesforestillingen SABOTAG fra Skårup, som synes det ville være sjovt at fortsætte med denne 
revy – og vi gør det sgu! 
Derudover håber vi på, at vi med SABOTAGE forestillingen, som solgte 400 billetter, har vagt en 
spirende interesse for mere teater (her revy) i Skårup? 
 

 
Her ser vi fluerne Folmer (Lars Bak) og Fie (Ninna Christensen), som ser tingene lidt fra et 
flueperspektiv! 
 
Hvad er det så, at I kan opleve i årets Revy?: 
 
I overskrifter vil vi lave sjov med: 

• Forskellige Institutioner i Skårup 
• Lokalpolitikkere 
• Facebookgrupperne i Skårup og omegn 
• Nogle kendte personer fra Skårup 
• Hvordan vi ser på de unge i Skårup? 
• Et kendt TV – program 
• Og meget meget mere  

Så kom kun frisk og være med til at gøre revyen til en tradition i Skårup! 
 
Nogen vil så sige, at det ikke gjorde dem klogere, men det vil I blive, når I har set revyen! 
Husk at det altid er bedst, at se sig selv i revyen, så man ved, hvad andre taler om i byen! 
 
Hilsen Revygruppen 
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

             

 

Nyt program for det næste 
halve år er omdelt og lagt i 
medlemmernes postkasse med 
tillæg vedr. betaling af 
kontingent. Mange medlemmer 
har allerede indbetalt og tusind 
tak for det. 

 Skulle nogen ikke have 
modtaget programmet, bedes I 
venligst ringe til en i 
bestyrelsen. 

 Vi modtager stadigvæk ind-
betalinger for kontingnet. 
Endnu en gang tak. 

   

FASTELAVNSMIDDAGEN med 
ca. 60 pers- en fantastisk aften 
med lækker oksesteg med 
tilbehør og hyggemusik leveret 
af Mogens ”maler” 

     

 

            
   

Den 23. marts fik gennemført vores generalforsamling for alle 3 
foreninger. Generalforsamlingen forløb planmæssigt, stille og 
roligt.  Efterfølgende fik vi gule ærter med tilbehør, og vi var 55 
pers., så dejligt at der er så mange der bakker foreningerne op. 

_____________________________________________________ 

ONSDAG; DEN 20. APRIL KL.12.00 PÅSKEFROKOST 

Hvide sild med karrysalat, stegte sild, æg og rejer, kyllingetærte 
m. spinat og asparges, frikadeller med kartoffelsalat. Diverse 
oste. 

 TILMELDING SENEST 10.APRIL.PRIS KR: 150.00 

GOD PÅSKE 
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ONSDAG; DEN 4. maj kl.19.00 
FOREDRAG 

Med Lisbeth Svensmark, Gudme 

Lisbeth har undervist på 
højskoler og friskoler. 

EMNE: BEDSTEMØDRE ER 
OGSÅ EN SLAGS MENNESKER. 

Kom til en hyggelig aften 

Der serveres kaffe og kage.  

TILMELDING SENEST 1. maj 
PRIS kr.50.00

 
 

 

 

ONSDAG, DEN 18. MAJ kl. 9.00 UDFLUGT TIL SØNDERJYLLAND 

Bustur fra Skårup Pensionisthus kl.9.00 til Schackenborg og 
Møgeltønder. 

Undervejs holder vi en pause og får kaffe og et rundstykke ved 
bussen. Vi fortsætter mod Møgeltønder med ankomst kl.12.15. 
Vi starter med at spise en frokostplatte på Slotskroen, bestående 
af 4 forskellige slags samt 1 glas vin/ 1 øl eller en vand. Efter 
frokosten får vi en rundvisning på slottet. Når alle igen er samlet i 
bussen kører vi ud til Højer Sluse og evt. besøger vi slagteren i 
Højer, hvis der er nogle der vil købe en pølse med hjem. 
(Slagteren er meget berømt for sin pølse)  Herefter starter vi 
hjemturen og vi vil undervejs holde pause ved bussen og få en 
kop kaffe og et stykke kage. Vi er tilbage i Skårup ved 19 tiden.  

BINDENDE TILBUD SENEST DEN 1. APRIL PRIS KR. 530.00 

 

 

 

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@gmail.com eller SMS.  

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

 

    Sekretær: B. Jeppesen               
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Det er nu 8. gang at Torvedagen skal afholdes og det er fortsat tanken at bringe byen og alle 
omegnens virksomheder, skoler og foreninger sammen, således, at alle kender områdets muligheder 
og aktiviteter. Byen udvikler sig hele tiden; nye virksomheder kommer til, foreninger dannes og 
dette er med til at bevare vores by og område som et attraktivt sted at være. Torvedagen henvender 
sig derfor til hele området omkring Skårup. 
 

Torvedagen er den 
lørdag den 18. juni 2022 fra kl. 12.00 – 18.00 og dækker hele pladsen ved siden af Super 

Brugsen på Stationsvej. Nogle af de små veje lukkes fra om fredagen for trafik. 
 
 
 

Vil du også deltage i Torvedagen den 18. juni 
2022? 

 
Har du en virksomhed i Skårup el omegn? Du er måske også kreativ i din fritid og 

laver noget spændende? Er du med i en forening? 
 

Så kan DU også deltage i Torvedagen i Skårup. Der er stadig ledige pladser 
Prisen for at deltage er følgende: 

Virksomheder 500 kr inkl. moms, private deltagere 200,- og foreninger gratis. 
(Man skal selv medbringe et bord til sin plads/bod) 

Du tilmelder dig til Marianne på mianne.ellehauge@gmail.com. Du modtager en 
faktura og når der er betalt, er pladsen din. 

 
Vi sørger for telt og plads til dig og du vil få en hyggelig dag, hvor du kommer i 

kontakt med mange mennesker. 
 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, kan det være at du kan støtte dagen 
alligevel. Du kan få dit firmanavn med, hvis du kunne tænke dig at give en 
sponsorgave, tilskud ect. Vi mangler gaver til amerikansk lotteri, tilskud til 

musikalske indslag og meget andet. 
 

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en fra Torvedagsgruppen. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Khalid Masour Brugsen: Khalid.Mansour@SuperBrugsen.dk 

Søren (Maler) Hansen: malermesteren@skaarupmail.dk 30888948 
Marianne Ellehauge : Mianne.ellehauge@gmail.com, 60823439 

Anja Thunbo, Skårup Grafisk, anja@trykogprint.dk 
Nicki  Christiansen 
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12. De første fynboer?                                                                    

Vi er nu nået til et sted, hvor vi virkeligt skal 
tilbage i historien, måske 200.000 år eller mere. 
Lang tid før sidste istid, der skabte vores landskab 
og sluttede for ca. 15.000 år siden. Vi er på sporet 
af de første fynboer, som måske var 
neanderthalere. Her i ådalen har arkæolog Jørgen 
Holm nemlig fundet flinteafhug, som afbilledet 
herover, lavet af mennesker fra den tid, udvasket i 
åen. 

I 1980-81 foretog Jørgen Holm m.fl. en 
udgravning på stedet, dog uden held, for om man 
kunne finde rester af en boplads fra forhistorisk tid 
og dermed mellem-istid. Læs hvad han selv 
skriver:                                               

”Inspireret af de spændende fund af mulige 
ældre palæolitiske flintsager fra Jylland så jeg 
mig om efter en dybtskåren dal, og kortstudier 
overbeviste mig snart om, at Vejstrup Ådal var 
en oplagt mulighed.  
At stige ned i denne dal fra hovedvejen mellem 
Svendborg og Nyborg er som at komme til en ny, 
forunderlig verden. Stilheden og natur-
skønheden er overvældende. 
Allerede på min første rekognosceringstur en 
gylden efterårsdag i 1978 fandt jeg på bunden af 
åen særdeles primitivt og groft udseende 
flintsager, hovedsageligt afslag, som umiddelbart 
havde en besnærende lighed med bl.a. fundene 
fra Sønderjylland. Dalen er nordvest-sydøst 
orienteret, ca. 5 km lang og når dybder på 15-20 
m. Der er tale om en V-formet erosionsdal skabt 
af smeltevand fra den centralfynske dødis. Åen 
har et stærkt slynget forløb og munder ud i 
Storebælt. Der er ingen tvivl om, at området har 
været is-overskredet adskillige gange. 
Hvis der i virkeligheden er tale om ældre 
palæolitiske fund, må de være skyllet ud af 
dybtliggende lag, men de ligger under alle 
omstændigheder på sekundært leje, løsrevet fra 
den oprindelige geologiske sammenhæng. 
Undersøgelser med deltagelse af amatør-

arkæologer og under min ledelse blev foretaget 
1980-81. Der blev over en strækning på 1 km. 
systematisk indsamlet bearbejdet flint og gravet 
en søgegrøft ind i dalens nordskrænt. 
Sidstnævnte gav desværre ikke noget brugbart 
resultat.  
Et udsnit af fundmaterialet på omkring 1000 
stykker tildannet flint har været præsenteret for 
nogle af de største kanoner inden for europæisk 
palæolitikumforskning, bl.a. prof. Gerhard 

Bosinski fra universitetet i Køln og prof. Alain 
Tuffreau fra universitetet i Lille. Begge er ikke i 
tvivl om, at der er tale om mellempalæolitiske 
oldsager fra Acheulienkulturen. Bosinski 
besvarer den i et brev på følgende måde: “... 

Foto (Jørgen Holm Neandertalt #24)  

De arkæologiske udgravninger i 1980-81  (Jørgen Holm; Neandertalt #24)  

Nede i Vejstrup Ådal. Her nyder kvierne det frodige græs. (jv, 2021)  

I trykkefasen af sidste nr. af Folk & Fæ gled slutningen af artiklen 
om Vejstrup Å ud, så de sidste 2 sider bringes her igen. (Red.- jv) 
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Concerning the Vejstrup Ådal-case. The artefacts 
are surely very important and it is necessary to 
continue with the investigation on this site …” “ 
(Fotos og artikel er gengivet med tilladelse af 
arkæolog Jørgen Holm (Neandertalt #24, som for 
øvrigt beskrives i en artikel 9.1.2020 i Kristeligt 
Dagblad: Ægtepar kører i sporet på Danmarks første 
mennesker) 
Vi fortsætter langt ind i ådalen, hvor man ikke støder på 
bebyggelser fra historisk tid, bortset fra enkelte gårde i 
nyere tid. Forklaringen herpå beskriver Steffen 
Hahnemann (LVÅ) således:                                          
”I gammel tid har området mellem Vejstrup By og 
kysten været skovdækket. Det er først i middelalderen, 
at det er blevet inddraget til dyrkning. Når byerne ligger 
i så respektfuld afstand af kysten, skyldes det, at der 
på tidspunktet for deres etablering ikke var noget godt 
at vente ude fra havet, hvor Venderne i lange perioder 
helt frem til slutningen af 1100-tallet hjemsøgte 
kysterne overalt især i Syddanmark. Byerne 
Øksendrup, Hesselager, Oure, Vejstrup og Skårup lå 
på linie i deres stærkt tilbagetrukne position.  Kun oppe 
i Nord og sydpå, hvor kongeborgene i Nyborg og 
Svendborg gav beskyttelse, vovede bebyggelserne sig 
tættere på kysten. Alt det ændredes for længe siden. 
Venderne blev endelig besejret før år 1200 og skovene 
ryddet til agerbrug.” 

13. Vejstrup Ås udløb ved Brohave                                                                    
Efter at have gået hele strækningen gennem den 
idylliske ådal, med græssende køer og heste på dalens 
U-formede sider er vi nu næsten nået til udløbet, hvor 
Øhavsstien her på en træbro krydser åen og derfra 
fortsætter i den smukke dal op ad Ågårdsvej.  Langs 
med åen er dog trampet en sti, der leder os forbi 
stedet, hvor der år tilbage lå endnu en spejderhytte. 
Her holdt Inca Spejderne dengang til. Vi er nu nået ud 
til kysten og udløbet. Hermed slutter turen langs 
Vejstrup Å, og jeg håber I klarede at være med på hele 
strækningen. -  Vh. Jan 
        

 

(Trap Danmark)* uddrag fra Slots- og Kulturstyrelsen, 
Fredede og bevaringsværdige bygninger: Vejstrup 
Vandmølle i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 7. november 
2021 fra https://trap.lex.dk/Vejstrup_Vandm%C3%B8lle 

Artikel-rækken her er lavet med tilladelse af Steffen 
Hahnemann og med baggrund i og inspiration fra 
hans bog ”Langs Vejstrup Å” 2008. (LVÅ)                                        
.                                                         -Jan Viuf Hansen.  

 

Udløbet ved Vængemose, set fra Skårupøre Strandvej (jv, 2021)  

Nederste del af åen, hvor Incahytten lå oppe til venstre   (jv  sept 2021)  
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Efter en god genstart af Vejstrup spiser 

sammen er det blevet bekræftet, at 

fællesspisning stadig er populært.  

Så glæd dig til Vejstrup spiser sammen igen 

torsdag den 19. maj kl. 18.00-20.00. Der 

kommer information om menu og 

tilmeldingsfrist på hjemmesiden og Facebook, 

men hvis du ved, at du vil deltage, må du gerne 

allerede nu tilmelde dig hos Bitten på telefon 

52148883.  

Husk at skrive navn, antal personer, og om du 

er vegetar. 

 

Livestreamgruppen siger tak for en god sæson 

og på gensyn til efteråret! 

Vi lukker og slukker den 26. april med ”På 

rumsafari blandt Mælkevejens  

planeter” kl. 19.00-21.00.  

Der er som sædvanlig gratis adgang, og der 

kan købes øl, vand, kaffe og te i pausen. 

Vi har stadig flotte eksemplarer af tidsskriftet 

”Aktuel naturvidenskab” til gratis uddeling. Du 

kan lige nå at få et eller et par stykker. 

Tirsdag den 26. april: ”På rumsafari blandt Mælkevejens 
planeter” 
Du kommer med på en svimlende opdagelsesrejse i Universet og 
hører om nogle af de meget anderledes verdener som findes 
milliarder af kilometer borte.  I foredraget vil vi bl.a. ”besøge” 
glohede klippeplaneter hvis overflade er dækket af et flydende 
lavahav, og planeter som hovedsageligt består af flydende vand – et 
flere tusinde kilometer dybt hav.  
Foredragsholder: Hans Kjeldsen, professor i astrofysik, Aarhus 
Universitet 
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Vi slutter seniortræningssæson 2021-22 med 

endnu 10 gange god bevægelse og 

styrketræning for kroppen hver onsdag kl. 9.45 

– 10.45 - start onsdag den 20. april og 

indtil skolernes sommerferie.   

Prisen er 450 kr., og du melder dig til ved at 

kontakte Marie på tlf. 23491259 eller 

marieseersholm@hotmail.com  

Marie svarer også gerne på eventuelle 

spørgsmål. 

 

Vejstrup Forsamlingshus har mange 

samarbejdspartnere. Først og fremmest er der 

de mange frivillige, og også andre lokale 

aktører er på banen med at støtte op om 

samlingsstedet. Sidst tilkomne er nytilflyttede 

iværksætter Kirsten Thur – kendt fra 

Bagedysten. Kirsten står for tre arrangementer 

før sommerferien. Første gang er søndag den 

24. april kl. 14.00-16.00, hvor der anrettes 

et lækkert kagebord, der indtages til jazz og 

danske kendinge serveret live af en musikalsk 

kvartet.  

Kage og musik koster 125 kr. for voksne og 40 

kr. for børn (6-10 år). Forsamlingshuset sælger 

passende drikkevarer. 

Du kan læse mere om Kirsten og 

arrangementet på 
www.konditogdat.dk/andre-

arrangementer/, hvor du også kan tilmelde 

dig til kagebord og musik. 

 
(Privatfoto) 

 

 

Generalforsamlingen i Vejstrup Forsamlingshus 

har besluttet at udsætte opstarten på 

ombygningen til sommeren. Derfor er der nu  

åbent for udlejning i hele 2022 og foråret 2023. 

Du kan se, hvornår huset er ledigt på 

www.vejstrupforsamlingshus.dk,  

 

 

(Ovenstående tekster: Elisabeth Antonsen) 

 

Foto: Niels Janus 



73

 

(Tekst: Dorthe Fischer, fotos: Jane Jørgensen Bertelsen - private)

 

Vejstrup spiser sammen – hver for sig.  

Sådan lød det under Coronanedlukningen. Det var 

Jane Jørgensen Bertelsen, der bagte varme 

hveder og Jane, der lavede hverdagsmad en gang 

om ugen i en periode.  

Men hvem er Jane? Det blev jeg nysgerrig på og 

inviterede hende til en snak. 

 

 
 

Fællesskab - og lidt om mad. 

Jane fortæller, at hun bagte hveder til sin familie, 

og så fik hun lyst til at bage hveder til alle i 

Vejstrup, som ville bestille. Så kunne hun give os 

en fornemmelse af stadig at være en del af et 

fællesskab, når nu coronarestriktioner forhindrede 

fællesspisningen i Vejstrup Forsamlingshus. For 

Jane er der ikke så langt fra tanke til handling. 

Det blev annonceret på Facebook, men hun blev 

alligevel overvældet over den store interesse: 500 

hveder blev bestilt og bagt. Sammen med 

familien og en trækvogn blev de bragt til dørene. 

For Jane er det betydningsfuldt, at familien 

inddrages og bliver en del af det 

arbejdsfællesskab, som således opstår.  

Efter den store succes med varme hveder tilbød 

Jane at lave hverdagsretter i forsamlingshusets 

køkken en gang om ugen, som man kunne 

bestille og hente.  

 

 
 

Endnu en succes for Jane og for byens borgere. 

Jane har formået at balancere sin deltagelse som 

frivillig i Vejstrup spiser sammen, samtidig med at 

hun har sin virksomhed Vejstrups Køkken. 

 

Mad - og mest om Jane. 

Jane beskriver sig selv som et roligt menneske, 

kan være bestemt, men uden at råbe op. Hun 

kaster sig gerne ud i nye projekter, og hun vil 

gerne fællesskabet. Når jeg spørger til Janes 

interesser og hobbies, er svaret mad, mad og 

mad. Men også haven og naturen er hendes store 

interesse, for her slapper hun af. Det var derfor 

en god beslutning for familien, da de for 3 år 

siden valgte at flytte fra huset på Landevejen, 

hvor de havde boet, siden de ventede 

ældstedrengen på nu 13 år, til den nye adresse 

på Jernbanevej. Her har de masser af plads at 

boltre sig på, lege, have urtehave, gamle 

frugttræer, vild have og en stor sø - den gamle 

teglgrav. Her kan de ro en tur i båden – og 

desuden henter de varme, ikke jordvarme men 

søvarme, fra søen.  
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Jane fortæller, at to huse i Vejstrup for nylig er 

blevet solgt til gode venner, som familien har 

trukket hertil. Hvilket er dejligt, hyggeligt og 

hjælpsomt for dem. Familien må have "solgt" 

Vejstrup godt. Jane og hendes mand valgte i sin 

tid at bosætte sig i Vejstrup, bl.a. fordi Vejstrup 

er et billigere bosætningssted. Ud over Jane 

består familien af ægtefællen, der er pædagog, 

og deres tre børn på 13, 9 og 5 år. Børnene går i 

børnehave i Oure og skole i Skårup, og til 

svømning i Oure og trommespil i Svendborg, så 

der er nok at give sig til for en aktiv familie.  

Jane kommer fra Vejle, flyttede til Sjælland og 

blev uddannet kok på Strandmøllekroen i 

Klampenborg. Jane er således uddannet indenfor 

klassisk madlavning. Da Jane og hendes mand 

flyttede til Svendborg, fik hun stilling i 

restauranten på Valdemars Slot, hvor hun senere 

blev køkkenchef. Da der begyndte at komme børn 

i familien, valgte hun at skifte til job med mere 

passende arbejdstider. 

 

Vejstrups Køkken - og nye udfordringer. 

Vejstrups Køkken blev etableret af Jane i 2020. 

Hun laver mad ud af huset til større 

arrangementer og selskaber, bl.a. i Vejstrup 

Forsamlingshus. Det fortsætter hun med, men vil 

flytte produktionen fra Vejstrup Forsamlingshus til 

golfklubben. Jane fortæller, at bæredygtighed 

med gode lokale råvarer og nordisk mad, som 

taler for sig selv, har høj prioritet for hende. Hvis 

man ønsker at få fornøjelsen af Janes 

madlavning, kan hun kontaktes på 

info@restaurant-golf.dk eller tlf. 4054 7544. 

D. 1. april 2022 overtager Jane forpagtningen af 

golfklubbens restaurant. Jane glæder sig til at 

komme i gang med sit nye projekt og er spændt 

på, hvordan det kommer til at gå. Jane har også 

taget uddannelse som chocolatier og har en drøm 

om at bringe chokoladen i spil i restauranten, 

måske lave flødeboller og andre gode 

chokoladeprojekter.  

 

 
 

Golfområdet beskrives af Jane som et dejligt sted, 

og hun anbefaler mig at gå en tur ad stien, der 

fører til Hvidkildeområdet. Turen kan jo afsluttes 

med et besøg i restauranten. Den oplevelse må 

jeg simpelthen give mig selv.  
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April 

Tirsdag den 5. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 
 Ekstraordinær generalforsamling i støtteforening. Se 

www.vejstrupforsamlingshus.dk 
 
Lørdag den 9. Loppemarked kl. 10.00 – 14.00 
 
Søndag den 24. Kagebord og musik kl. 14.00 – 16.00 
 
Tirsdag den 26. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”På rumsafari blandt 

Mælkevejens planeter” ved Hans Kjeldsen. Kl. 19.00 – 21.00.  
 
Fredag den 29.  Koncert med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard.  

Spisning kl. 18.00 – koncert kl. 19.30.  
 

Maj 

Torsdag den 19. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Søndag den 22. Kagebord og musik kl. 14.00 – 16.00 
 

Juni 

Søndag den 19. Kagebord og musik kl. 14.00 – 16.00 
 
Torsdag den 23. Sankt Hansaften ved gadekæret. Båltaler Mette Kristensen. 
 Mere information følger 
                                                              

 

 

Festlig fastelavn med kirkesamling i Vejstrup Valgmenighed 

 og tøndeslagning i Vejstrup Forsamlingshus  

(Fotos: Lene Isager) 

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER  
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2022 
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  Velkommen i Vejstrup Valgmenighed 
Gudstjenester 
April 

Søndag d. 24. april kl. 19.00 

Maj 

Søndag d. 1. maj kl. 10.00 

Søndag d. 8. maj kl. 10,00 

Søndag d. 13. maj kl. 10.00 

Lørdag d. 14. maj kl. 10.00 

Konfirmation 

Søndag d. 15. maj kl. 19.00 

Søndag d. 22. maj kl. 10.00 

Torsdag d. 26. maj kl. 10.00 

Søndag d. 29. maj kl. 10.00 

Juni 

Søndag d. 5.juni kl. 10.00 

Mandag d. 6. juni kl. 11.00 

Søndag d. 12. juni kl. 10.00 

Søndag d. 19. juni kl. 14.00 

Det sker 
 Majsang onsdag d. 4. maj kl. 17.00—18.00 i kirken 

Onsdagscafe´onsdag d. 18. maj kl. 10.00 i kirkehuset 

Junisang onsdag d. 1. juni kl. 17.00—18.00 i kirken 

Onsdagscafe` d. 18. maj kl. 10.00—11.30 

Vi inviterer til cafe` med indhold. Asta, Anders 
og Herdis vil sørge for oplæg til en god samtale. 
Der er mulighed for transport. 

Pris for deltagelse og kaffe kr. 30.00—og hvis 
man skal have kørsel frem og tilbage koster 
kørslen kr. 20.00.. 

Tilmelding på 28251437 eller mail  

hnsortebro@gmail.com 

 

 . 

Månedssang 

Vi synger i kirken den første onsdag i hver må-
ned fra kl. 17—18. Skiftende sangvært og ved 
klaveret Andre` Isager. 

             Husk—alle er velkomne i Vejstrup Valgmenighed, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup — www.vejstrupvalgmenighed.dk 

Konfirmandernes flotte forårs fisk, som kan ses på kirkegår-
dens græsplæne. 

 

Vi gravede og gravede 

ved Fiskens vej. 
Efterårets løg blev lagt i Fskens jord. 
Foråret kom, og Fisken skød op. 
 
Forfattere : Otto, Sebastian, Tilde, Panita og 
Freya 
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Kunstgruppen vil fortsat sørge for, at der er kunst, der pryder væggene i foyeren og på trappen i SKI.  
Sommetider laver vi fællesudstillinger med alle medlemmer, sommetider udstiller enkelt-medlemmer eller 

lokale kunstnere. Rækkefølgen beslut-
tes på vores halvårlige møder. 

På vores side her i bladet kan man altid 
læse om, hvem der udstiller de næste 
perioder, nogle gange med omtale af 
udstillerne. Hvis vi har fremmede udstil-
lere vil de altid få omtale her. 

I de næste udstillingsperioder udstiller 
følgende:  
Marts-april: Fællesudstilling med kunst-
gruppen med skiftende værker. 
Maj– juni: Werner Funder 
Juni-august: Olaf Søndberg 
I montrerne udstiller (med enkelte undta-
gelser) Otilia, Ole Victor og/eller Getter. 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Henning 

 
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille. Ideen med galleriet er net-
op at vise, hvilken mangfoldighed af kreative og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 
Der er ingen censur og alle, som har kreationer, de gerne vil udstille, er velkomne til at kontakte os 
og høre nærmere.  
Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ” og i de lokale aviser.    Kontakt: Vibe: vibeff@post24.dk 
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Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille. Ideen med galleriet er net-
op at vise, hvilken mangfoldighed af kreative og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 
Der er ingen censur og alle, som har kreationer, de gerne vil udstille, er velkomne til at kontakte os 
og høre nærmere.  
Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ” og i de lokale aviser.    Kontakt: Vibe: vibeff@post24.dk 
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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

48

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

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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”Da de enorme ismasser, som dækkede 
Danmark under sidste istid, havde trukket sig 
tilbage, 10-12.000 år før vor tidsregning, var 
landet naturligvis ikke særlig indbydende. 
Råkoldt polarklima og øde, ret ubevokset land 
var, hvad der var at byde på.  

Men efterhånden mildnedes klimaet 
yderligere, og træer og dværgbuske vandt 
indpas blandt mosser, lav og græsser, - og 
med planterne fulgte også dyr. Med dyrene 
skabtes et eksistensgrundlag for mennesket, 
og de første sikre spor af mennesker i vort 
land, går da også tilbage til denne tid ca. 
9000 år før vor tidsregning.                                  
Ved Skårupøre er der fundet et slagvåben 
lavet af rentak og en pilespids af flint. Disse 
to ting er de ældste mindelser om 
mennesker, der har levet i dette område.  

Efterhånden skete der en stadig mildning af 
klimaet. Egeskovene bredte sig på fyrrens 
bekostning. Rensdyret forsvandt nordpå og 
afløstes af urokse, elg, hjort og mindre dyr og 
fugle. Fra denne tid, kaldet Maglemose- tiden 
er der gjort fund i Brudager sogn, hvor der har 
været et par bopladser, men også i Skårup 
sogn er der gjort mindre fund.                           
Ved Vejstrup å er der fundet en del kærne-
økser, flintflækker, harpuner og mikrolitter, 
dvs. flintspåner, der anvendtes til pilespidser 
og lignende. I Aspedam og i Brudager mose 
er der ved tørvegravning fundet benharpuner 
og forskelligt andet værktøj.”  

  SSkkåårruupp  SSooggnn    ––    FFoorrhhiissttoorriisskk  ttiidd..  
 Skribent; Jan Viuf Hansen – forår 2022 (Claus Kølln 1977)                                       
Tegner; Olaf Søndberg       – sept. 2012 & nov. 2020 

Alle fotos på denne side er taget af Mick 
Outzen, Skårup Skole; der i 2016 var med 
6. kl. i Grønland på lejrskole. Danmarks 
natur lige efter sidste istid har stort set ud 
som på disse billeder. Øverst: Isen trækker 
sig tilbage og efterlader randmoræne og 
smeltevand. Væksten er lav; Arktisk 
alperose (øverst tv), Mosepost (her th).                            

Artiklen er oprindelig skrevet af fhv. dyrlæge Claus Kølln i 
bogen Skårup Sogns Historie (udgivet 1977). Her redigeret 
og forkortet til Folk og Fæ af Jan Viuf Hansen foråret 2022. 
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”I den følgende periode: Køkkenmøddingtiden eller 
Ertebølletiden er man er nu i højere grad begyndt at 
anvende flint til redskaberne. Tiden sættes til ca. 5000-
3000 år før vor tidsregning, og den har fået navn efter 
de affaldsdynger, der er fundet omkring vore kyster, -                            

.                                                                                  
især store forekomster af østers og muslinger, og de 
fortæller, hvilke dyr og fugle man har jaget. Havet 
stod meget lavere end nu. Derfor findes mange af 
køkkenmøddingerne fra bopladserne i dag ude i 
vandet f.eks. i Svendborg havn, i Thurøbund og ud 

for Vejstrupåens udmunding. - Dog er der på stranden 
ved Maegård fundet en køkkenmødding med værktøj 
og ved Bjørnemose 2 køkkenmøddinger med potteskår 
og andre efterladenskaber. 

I september 2020 havde 5. klasse 
på Skårup Skole tema om 
Stenalderen. De var på ekskur-
sion til bl.a. marken lige syd for 
Åbyskov Camping. (markeret X) 
Her er der spor efter en boplads 
fra ældre stenalder. Eleverne 
fandt mange flintflækker, skarpe 
bearbejdede sten til at flå skind, 
save, økse og bore med.             
(De 2 fotos helt til højre)                       
På billedet her nærmest ses en 
flækkeblok, som er den ”rest” 
der er tilbage da flintesmeden 
huggede flinteredskaber.                   
Klassen besøgte desuden 
langdyssen i Brudager (næste side) 
og den enestående flintsamling 
på Broholm Gods. Her fortalte 
arkæolog Lone Nørgaard fra 
Svendborg Museum levende om 
stenalderen. 

Foto tv: 
Køkken-
mødding. 
(https://es.
wikipedia.
org/wiki/C
onchero#) 

Foto: Majbritt Bothe, 2020 Foto: Majbritt Bothe, 2020 

Foto: Majbritt Bothe, 2020 

Foto: JV, 2022 Foto: JV, 2022 

Foto: Google Maps, 2020 
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I yngre stenalder 
(bondestenalderen, 
ca. 3000-1500 år før 
vor tidsregning) 
findes enkelte fund. 
Gravskikken var nu 
blevet en anden. I 
Køkkenmødding-
tiden havde man 
begravet de døde i 
simple grave. Nu 
trængte nye skikke 
ind.” 

”For den døde blev 
der bygget et 
gravkammer af store 
sten, og over disse 
en stor overligger, 
som dækkedes med jord, og man 
omkransede højen med sten (runddysse). 

Senere udvidedes gravkammeret med en 
oval kreds af randsten - man havde en 
langdysse. En særlig velbevaret findes ved 
Brudager.     

Endnu senere trænger jættestuerne ind i 
landet. Her fører en gang udefra ind til 
gravkammeret.                                        

Mange dysser er i tidens løb blevet sløjfet. Kun få er 
nået vor tid i uskadt stand. De store sten fristede som 
byggemateriale rundt på gårde og bygninger, og 
dysserne lå tit i vejen, men de er alligevel stadig 
tydelige vidnesbyrd om, at her har mennesker levet. –  

Der har her i sognet været i hvert fald 39 dysser og 
jættestuer. Nu er der kun én dysse tilbage. Den ligger 
umiddelbart bag Maegård, hvor den kan ses viden 
om.” 

 

Øverst: Akvarel af Olaf 
Søndberg, Dysse ved 
Maegård, Skårupøre 2020. 

Nederst; samme sted.  
Foto Google-Maps. 

Herover: Plan over 
langdyssen i Brudager ved 
Sognevej 55.                    

Til venstre: Samme sted; 
foto; Jan Viuf Hansen  
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”I Store Have er der rester 
af en langdysse og en stor 
gravhøj. På Klingstrup 
mark er der spor af en 
jættestue, - man ser dog 
kun den flint, som 
jættestuens gulv var 
dækket med. På 
Hjelmkilde har der været 
en jættestue, men også 
den er der kun lidt tilbage 
af. Det samme gælder to 
jættestuer ved 
Skovmøllen.                     

For at kunne rydde skoven var der brug for velegnede 
økser. Man udviklede den tyndnakkede økse og 
påvirket af de opdukkende bronzeøkser, økseformer, 
der ligner disse.” 

Gravhøj i Store Have skoven. Foto: JV, februar 2022 

Langdyssen i Store Have skoven Foto: JV, februar 2022 

Herover: Samling af flintøkser m.m., fortrinsvis fra tiden 
omkr. bondestenalderen. Den flotte mejsel (A) er fra 
samme tid.  Den slebne bjergart-økse øverst til venstre 
(B) er af grønsten.                                                                     
Økserne er fundet gennem tiden på Skovgårds jorde 
omkring Store Have. (Foto; JV marts 2022) 

B 

A 

Herover: Kort fra hjemmesiden ”Fund og Fortidsminder” der 
viser forskellige fund og fortidsminder gennem tiden. I den lilla 
cirkel ses de 2 høje/dysser i Store Have (hvide ringe).         
Kortet viser også fundstederne for flintøkserne fra Skovgård (Y) 
og den store flintøkse herunder, der er fundet i Klingstrup Løkke 
(Z)  i 1950’erne af et familiemedlem til Ingelise Petersen.         
(X)  markerer fund af stenøkser på ”Tiljevangs” jorde ved Ø.Åby.  
Se foto på næste side. (samling v. Niels & Anette Nyholm) 

Y 

z X 

 Foto: JV, februar 2022 
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Mange fund af flintredskaber ved ”Tiljerenden” fortæller 
om stenalderbeboelser ved Øster Åby. (X) (se til højre) 

”Smukke velformede stridsøkser er der fundet nogle 
stykker af i Skårup sogn, en særlig smuk ved stranden 
i Skårupøre.  

(herover) Stridsøkse / skafthulsøkse i bjergart, yngre 
stenalder, monteret på nyt træskaft. Fundet ved 
Skårupøre på Fyn. Økse L. 14,5 cm, L. skaft 38 cm. 
Foto; (Lauritz.com, 2019-03-18 19:53:00   til salg) 

Bronzealder 
Omkring år 1500 f. Kr. begynder bronzen at vinde 
indpas i Danmark. Gennem handelsruter sydfra kom 
det herop, og man lærte at anvende det selv. I 
overgangstiden, mens behandlingen af flinten var på 
sit højeste, søgte flintesmeden at tage konkurrencen 
op med bronzestøberen, men efterhånden blev 
bronzen det altdominerende og kom til at give perioden 
navn.  

Samtidig ændredes gravskikken, idet man begyndte at 
gravsætte de døde i en trækiste eller en udhulet 
træstamme på et underlag af sten. Over graven 
hvælvedes en jordhøj. Bronzealderens høje har været 
talrige, men mange er sløjfet i tidens løb især netop på 
det frugtbare Sydfyn. Mange høje er næppe synlige i 
markoverfladen i Skårup området.”                            
Tæt på, i Gl. Hestehave, ses enkelte flotte høje fra 
bronzealderen. (t.v.) ”Her boede man generelt længere 
inde i landet end i stenalderen, men det er dog stadig 
kystsognene, der har de store antal bronzealderhøje. 
Fra bronzealderen er der også gjort fund her i Skårup. 
Ved Telegrafgården er der således fundet et par 
bronzesværd og bronzedolke, og man kan ane nogle 
gravhøje som små forhøjninger i terrænet.  

Ligeledes er der i Holmdrup fundet et meget smukt 
bronzesværd. I bronzealderens slutning begynder 
jernet at vise sig - dels som smykkemateriale og dels 
som materiale til redskaber. Til dette brug er det langt 
mere anvendeligt end både flint og bronze.”  

Herunder; Ældre Bronzealder, ca. 1500-1300 f. kr. 
Fuldgrebssværd, hvis skæfte bærer en dekoration af 
plastiske spiraler. Fra Holmdrup, Skårup Sogn, Svendborg 
Amt.         Længde ca. 812 mm.                                                             
Danske oldsager III, Ældre bronzealder af H.C. Broholm 1952     

Foto: Marts 2022 
Karen Skovgaard 

(Fra samling ved A. & N. Nyholm. Foto: JV, marts 2022) 

------ 

Claus Kølln 1977 - Redigering; Jan Viuf Hansen forår 2022                  

3 bronzealderhøje i Hallindskoven, Gl. Hestehave.   Foto: JV, marts 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 

Onsdag d. 20. april kl.12.00 
PÅSKEFROKOST 

Skårup Pensionistforening

Torsdag-lørdag d. 28.-30. april
Skårup revy i Skåruphallen

Onsdag d. 4. maj kl.19.00 
FOREDRAG med Lisbeth Svensmark                                                                                                                                        

             Skårup Pensionistforening

Onsdag d. 18. maj kl. 9.00 
 TIL SCHACKENBORG OG 

MØGELTØNDER
Skårup Pensionistforening

Lørdag d. 27. maj 
Kandisfest i Skåruphallen

Lørdag d. 18. juni
Torvedag på P-pladsen V. Brugsen

GRAFiSK 4922  4944

Se inde i bladet & på 
www.folkogfae.dk

Skårup Idrætsforening
Skårup Musikforsyning

Åbyskov Forsamlingshus
Vejstrup Valgmenighed

Vejstrup Forsamlingshus
Skårup Pensionistforening

Skårup Borgerforening

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


