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 Kære Folk & Fæ læser!
For snart mange år siden opfordrede vi læserne af bladet

til at indsende artikler til Folk & Fæ. - Dengang var der 

kun nogle få skribenter, og vi manglede derfor nogle 

indlæg. 

Sådan er det ikke længere.!!!!

Folk & Fæ har nu en fast stab af utrolig dygtige og 

kompetente skribenter.

Derfor har vi de sidste år ikke bragt ”private” indlæg fra

vorte læsere.

Muligvis vil der på et senere tidspunkt igen blive åbnet 

op for indlæg fra læserne.

Derfor: Har du en god historie, som vil interesser vore 

læsere, så kontakt mig - eller en af vore faste skribenter. 

Folk & Fæ vil fortsætte med at komme videre rundt i 

”vores distrikt”. Kontakt mig snart hvis du har en ide`.

Hvad sker der ellers i Skårup?

Jo – jo – jo – jo – jo!!!! Folk & Fæ-fotografen er nu 

Kongelig Hof-fotograf på Østergade i øsende regnvejr.

Det var en fin oplevelse, da hun vinkede til mig......... 

I må naturligvis stadig gerne sige ”du” til mig - - - jeg er 

trods alt bare et af Folk & Fæ-hovederne!!!!!!!

Folk & Fæ udkommer 6 gange årligt til næsten 2000 

husstande. - 

Hvis du ikke modtager bladet 5 gange årligt d. 3. tirsdag,

onsdag eller torsdag i alle lige måneder, bør du ringe til 

den ansvarlige omdeler på tlf. 7010 4000. 

Augustnumret omdeler vi selv.

Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386

Eller Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Hendes Majestæt Dronning Margrethe II kom for 
at fejre Skårup Skoles 50-års jubilæum fredag den 
7. september 2018. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

Der var mange, der troede, det var en joke, at 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ville 
komme forbi Skårup Skole i anledning af skolens 
50-års jubilæum. Hofmarskallatet havde givet 
tilsagn om, at Dronningen ville køre forbi skolen 
omkring kl. 11, men ingen havde troet det muligt, 
at Hendes Majestæt ville stige ud af bilen og oven 
i købet i silende regn gå nedad Østergade og vinke 
til de mange børn og voksne, der stod opstillet på 

fortovene på begge sider af gaden. Ledelsen på 
skolen havde købt en smuk buket blomster i 
tilfælde af, at det var muligt at overrække 
blomster til Dronning Margrethe, men da 
Dronningen uventet steg ud af bilen, var det 
mindst 100 m fra, hvor børnene med blomsterne 
stod. Men alt gik op i en højere enhed, og som det 
vil fremgå af billederne, fik Dronningen den 
smukke buket. 
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Vi venter på Dronning Margrethe. 
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Nu kommer Dronningen.  
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Det store øjeblik er kommet. Dronningen 
ankommer og kører ikke bare forbi 
Skårup Skole, nej Hendes Majestæt stiger 
ud af Krone 12 og går ned ad Østergade i 
silende regn. Det er overraskende stort.                                
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Dronning Margrethe sagde: 
”Tillykke med de 50 år.  
Det er en stor dag”. 
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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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK



Vibeke Hansen
Åbyvejen og Nørrelunden

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Henning Philbert
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Piilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse

Kære Folk & Fæ læser! - Tak for din støtte til bladet, da

vore indsamlere kom forbi din dør med ”raslebøsserne”

og mange, mange tak til indsamlergruppen i Skårup Sogn
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 Tak til indsamlergruppen i Vejstrup og Oure. 

Vi mangler en indsamler i Brudager og en i Oure. 

Kontakt redaktøren hvis du vil hjælpe med indsamlingen i

Brudager eller i Oure.

31.992 kr. Ja, så mange kontanter blev der indsamlet, da det sidste nummer af Folk & Fæ blev 

omdelt af vores trofaste indsamlergruppe, der endnu engang indsamlede et fantastisk flot beløb.  

De flittige indsamlere havde en lille blok med, hvor de kunne notere det beløb, som giveren ville 

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

Kontanter 31.992 kr. + MobilePay 11.361 kr. = 43.353 kr.
Sidste år blev der indsamlet 42.796 kr. i kontanter og med MobilePay.

Endnu engang en stor tak til den flittige og trofaste indsamlergruppe, og endnu engang en helt 

særlig varm tak er der naturligvis til alle Jer, der lagde penge eller MobilePay-beløb i 

raslebøsserne, da de kom rundt på ruterne, 

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

Her på redaktionen er vi naturligvis glade for det signal, som bladets læsere sender ved at give så

mange penge, - men uden alle vore trofaste sponsorer samt bidrag fra foreninger, skoler og 

institutioner, gik det slet ikke. - Derfor også en stor tak til dem.  Tak til alle Jer, der støtter bladet.

Vi kommer rundt med raslebøsserne og besøger Jer igen til august 2019.

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

Oure 
Lone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup Vejstrup

Rosenfeldt 
Oure

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Vejstrup 

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Oure 

Brudager 

Vejstrup

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Brudager 
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20 år som indsamler for Folk & Fæ
Tekst og fotos: Henning Philbert

Søndag d. 9. august 1998 havde jeg indkaldt til møde for nogle borgere, der havde meldt sig som 

indsamlere for vores lille lokalblad Folk & Fæ.

Økonomien var meget stram, så noget måtte der gøres. 

I den skrivelse,  jeg havde udsendt stod der bl. a. at folk gerne måtte medbringe en velegnet dunk 

(eddikedunk el. lign) påklistret vores logo, til at samle penge ind til bladet.

Der var 12, som havde meldt sig, og så gik vi i gang med at fordele ruterne.

Det hjalp godt på den stramme økonomi, og bladet kunne fortsætte med at udkomme de 6 gange 

om året  som vi havde planlagt lige fra starten i 1990.

Indsamlingen fortsatte derfor . . . og når jeg nu sidder her og ser på de gamle lister, så er der 

minsandten 4 indsamlere (foruden mig selv), der har været med i alle 20 år.

 Folk & Fæ sender en hjertelig tak og en varm hilsen til de 4 indsamlere.

                         Lene Reese

                          Steen Piilgaard

                      Gregers Tuxen

     Jakob
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I anledning af Skårup Skoles 50-års jubilæum var 
tidligere elever og medarbejdere inviteret til en snak 
og rundvisning lørdag den 8.september kl. 14.00 – 
16.00. 
Tekst. Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

 

50 års jubilarerne fotograferet udenfor Skårup Skole lørdag den 8. september 2018. 

 

Der var mødt mange op, og 26 tidligere elever 
kunne fejre 50-års jubilæum. Der var 45-års, 40-
års og 35- års jubilarer, og mange lokale beboere, 
hvis børn havde gået på skolen.  

 

 

 

 

Efter at sangen om ”Livstræet” var sunget, bød 
viceskoleleder Karin Lundgaard velkommen og 
fortalte i sin tale om skolestarten i august 1968 og 
årene fremover.  
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Viceskoleleder Karin Lundgaard. 

Det tog godt 10 år fra ideerne til skolebyggeriet 
blev fremlagt til Skårup Statsøvelsesskole, som 
den dengang hed, kunne tages i brug. Ca. 350 
elever skulle skolen rumme. I august måned var 
arbejdet på bygningerne ikke helt færdiggjort, 
men de forventedes fuldført i løbet af efteråret. På 
den første skoledag blev der holdt en lille 
festlighed, hvori eleverne, lærerne, 
sognerådsformand Jens Larsen og arkitekt Erik 
Lehn Petersen deltog. I en avisartikel fra starten af 
august 1968 står der, at Skoleinspektør Gunnar 
Jensen udtrykte i sin tale sin store tilfredshed med 
arkitektens projekt. Dette skolebyggeri var 
virkelig en nyskabelse. Her var faglokaler, 
bibliotek, sproglaboratorium, birum, hvorfra 
øvelsesskolelærerne kunne overvære 
praktikanternes undervisning uden at blive set, 
legeplads med plankeværker hvorpå der måtte 
males, små bassiner, hvor eleverne kunne sejle 
med selvkonstruerede småskibe, sandkasse og 
byggelegeplads. (Birummene blev dog hurtigt 
anvendt til ekstra grupperum og sproglaboratoriet 
blev aldrig rigtig nogen succes. Det er også 
usikkert, hvorvidt planerne om etableringen af en 
legeplads med plankeværker og små bassiner blev 
realiseret, eller om det forblev på tegnebrættet.) 
Den direkte adgang fra klasseværelserne til 
legepladsen åbnede nye perspektiver både for 
timer og frikvarter. Skoleprojektet havde været 

dyrt, men sognerådsformanden Jens Larsen mente, 
at det var pengene værd. Med skolens udformning 
var der bygget for fremtiden. Arkitektens ide med, 
at alt indvendigt og udvendigt skulle være gråt 
var, at det var børnene, der skulle lyse op.                                                                                      
Nogle af skolens nuværende lærere viste herefter 
rundt på skolen. ”Folk & Fæ”s udsendte fik en 
samtale med flere tidligere elever og en tidligere 
lærer. Den første i rækken var Arne Buch, der 
sammen med 25 andre jubilarer kunne fejre, at det 
var 50 års siden, de forlod Skårup Skole.  

 

Arne Buch fortæller om sin skoletid på Skårup 
Øvelsesskole. 

Arne Buch fortalte, at samtlige børn, der skulle 
starte i 1. klasse i 1960-erne skulle bestå en 
modenhedsprøve for at blive fundet egnede eller 
ikke egnede til skolestarten. Arne var den yngste i 
sin klasse, idet han kun var 6 år og 14 dage ved 
skolestarten. Lærerne var usikre på, om han 
virkelig havde forstået, hvad prøven gik ud på 
(f.eks. at kunne gennemskue, at røg fra en 
skorsten og et blafrende flag skal blæse samme 
vej). Arne skulle derfor tage prøven om. Han 
bestod også anden gang, og han fortæller, at det, 
helt fra han var lille, var hans mor, der gav ham 
viden og selvtillid til egne evner. Han betragter de 
nye skolebygninger fra 1968 som overgangen fra 
den ”sorte skole” med megen terperi til den 
moderne skole med friere omgangsformer, 
herunder, at eleverne nu måtte sige du og bruge 
fornavn til de unge lærere. Klassen fik Henning 
Ask, der senere blev skoleinspektør på Nordre 
skole, til lærer i 3.-4. klasse, og ham måtte 
eleverne sige ”Henning” til, mens eleverne ikke 
var på fornavn med fru Henriksen. Fru (Ellen) 
Henriksen var, fortsætter Arne Buch, en 
banebrydende matematiklærer. Hun var skrap, 
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men nyskabende i sin konkrete undervisning i 
mængdelære og var en afholdt lærer. Set i 
”bagkundskabens klare lys” var det to 
lærerkulturer, der mødtes. Det var grundlæggende 
forskellige lærertyper, der skulle samarbejde.                                                                                                                             
Tved Skoles elever blev lagt sammen med 
Skårups elever fra 5. klasse. Halvt af hver i 
klasserne, hvilket gav et godt sammenhold. 
Specielt for skolen var, at eleverne fra 7. klasse 
kunne få et rygekort. Der var rygerum i kælderen, 
og om sommeren kunne rygerne stå i et bestemt 
område udenfor og ryge. Arne mindes med glæde 
også featureugerne, hvor der blev arbejdet på 
tværs af årgangene.                                            
Lilian Bøjesen Sørensen var elev på årgang 
1970. Hun husker morgensangen og en markant 
musiklærer og et godt sammenhold i klassen. Der 
var plads til alle herunder særligt sports-
interesserede. 

 

Lilian Bøjesen Sørensen, Skårup. 

Lilian selv var en aktiv fodboldspiller og spillede 
på unionsholdet et par år og stoppede først sin 
fodboldkarriere omkring 18-års alderen. Fru 
Henriksen var klasselærer fra 1.- 6. kl. Engang var 
klassen på lejrskole i Sverige. Dette var en stor 
oplevelse. Lilian mindes sin skolegang med glæde 
og fik så stor interesse for lærergerningen, at hun 
selv blev uddannet til lærer.                                                          
Jette Schapiro (Karen Schapiros datter) startede 
på skolen i 1972. Jette var den eneste fremmødte 
fra sin klasse, men fortalte, at der lige har været 
afholdt 45-års jubilæum med de tidligere 
klassekammerater.                                                                      

Af tidligere lærere deltog Theodor V. Nielsen og 
Kaj Toftgaard i skolens jubilæumsarrangement.  

 

 

Arne Buch og tidligere underviser Theodor V. Nielsen 
udveksler minder fra skoletiden 1968 og frem. 

Theodor V. Nielsen blev ansat ved 
Statsøvelsesskolen den 2. januar 1964 og 
underviste her i årene frem til 1974 i fagene 
regning/matematik, kemi og fysik, musik, sløjd, ja 
hele rækken af folkeskolens fagkreds. I 1974 og 
frem til 2003 var arbejdspladsen Skårup 
Seminarium. Theodor V. Nielsen fortæller, at han 
har været glad for alle sine år i Skårup. Flere 
tidligere elever benyttede lejligheden på denne 
jubilæumsdag til at hilse på deres tidligere lærer.  

    

     
                                                                                                    
I alt fem inspektører har været ansat i perioden fra 
1968 til i dag. Gunnar Jensen, Ole Justi, Mogens 
Kragh Andersen, Lene Rugård Jensen og siden 
januar 2018 Steen Christian Knutzen.  

Et stort tillykke med Skårup Skoles 50 år ønskes 
af ”Folk & Fæ”.                 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn
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Skårup Skole fejrede 50-års 
jubilæum den 7.september.  
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

 

Foto fra Skårup Skoles legeplads om eftermiddag fredag den 7. september. 

Fredag den 7. september 
var der feststemning fra 
starten af dagen på 
Skårup Skole. Tiden var 
skruet 50 år tilbage, og 
derfor skulle alle elever 
stille op klassevis til 
morgensang. Alle sang:  
”I østen stiger solen op”. 
Derefter blev der 
undervist som i 1968 og 
med materialer fra 1960-
erne. Personalet og en 
del elever var klædt i tøj 
fra 60-erne eller 
deromkring, og man 
brugte hr. og fru. og 

efternavn til at tiltale de voksne.  

I løbet af dagen skulle der i hver enkelt klasse 
laves boder til brug ved eftermiddagens 
festligheder, og der blev også fundet tid til at lege 
gammeldags lege. Hofmarskallatet havde meddelt, 
at Hendes Majestæt Dronning Margrethe II havde 
givet tilsagn om at køre forbi skolen i anledning af 
skolens 50-års jubilæum, men ingen havde 
forestillet sig, at dronningen ville stå ud af bilen – 
oven i købet i silende regn – og forsynet med 
paraply gå næsten fra hjørnet af Østergade til der, 
hvor skolens P-plads begynder, og vinke til alle 
elever, skolens personale, byens borgere herunder 
plejehjemsbeboere og vuggestue- og 
børnehavebørn, modtage blomster og køre videre 
til Svendborg. Men alt det er der en 
billedreportage om i en særskilt artikel her i 
bladet.  

Kl. 15.00 bød skoleleder Steen Christian Knutzen 
alle de fremmødte velkommen.  

Lærer Mette Bødker er 
klædt i en 1968 model. 
Kjolen er designet af 
Lene Philbert. Henning 
Philbert har malet 
kjolens stof. 
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Rigtig mange havde fundet vej til skolens 
legeplads. Forældre, bedsteforældre, nuværende 
og tidligere elever, skolens personale, byens 
borgere og os fra ”Folk & Fæ” var mødt frem. 
Solen skinnede nu fra en næsten skyfri himmel. 
Kl. 15.05 kom der kørende to store sorte biler og 
ud steg ”dronningen”, nu med gråt skæg!!!  

 

Dronningen ankommer omringet af sikkerhedsfolk. 

Dronningen takkede for formiddagens blomster og 
sendte de varmeste hilsner til søens folk…nej, 
hov, det var jo en forkert tale, Hendes Majestæt 
havde fundet frem. Ordet blev henvendt til 
Valborg Hebsgaard, der havde været inde hos 
dronningen for at takke for sin fortjenstmedalje, 
og så….til tonerne fra DR1’ ”Aftenshowet” blev 
Mikkel Fønsgård, skolechef Nanna Lohmann og 

formanden for Børne- 
og Ungeudvalget 
Henrik Nielsen 
præsenteret. Steen 
Chr. Knutzen havde 
inviteret lokale 
kenntnisser med på 
scenen og stod for 
interviewet af de tre 
indbudte gæster. Først 
blev Mikkel 

Fønssskov, der er en af DR-værterne på 
”Aftenshowet” (og som tidligere var elev på 
Skårup Skole) spurgt, hvad det værste var, der 
kunne ske for ham i en udsendelse? Svar: At have 
glemt navnet på den, der bliver interviewet.  

Nanna Lohmann og 
Henrik Nielsen fik 
spørgsmål, der 
vedrørte deres 
forskellige 
arbejdsfunktioner.  

 

 

                                    
Derefter var det 
blevet tid til, at 
ballonshowet skulle 
løbe af stablen. 
Henrik Nielsen 
havde fået opgaven 
at være den, der var 
ansvarlig for, at de 
200 balloner blev 
sendt samtidigt 
afsted og sendt ud i 
verden fra Skårup. Henrik Nielsen fortalte, at der 
ved hver ballon var hæftet en seddel, hvorpå der 
stod, hvor ballonen kom fra og i hvilken 
anledning, den var sendt ud i verden, og at man 
håbede, at finderen ville melde tilbage, hvornår og 
hvor sedlen var fundet. Ballonerne er fremstillet af 
et nedbrydeligt materiale og skulle således ikke 
forurene i naturen. Henrik Nielsen sagde: ”Der 
bliver trukket spor fra Skårup til fremmede steder, 
og budskaber fra verden til Skårup vil 
forhåbentligt komme tilbage”. Inden ballonerne i 
samlet flok gled til vejrs, overrakte Henrik Nielsen 
en gave fra Børne- og Ungeudvalget og sagde i 
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den forbindelse: ”Det er et glasæble. I kan vælge 
at betragte det som værende et æble fra 
kundskabens træ eller æblet fra livstræets krone, 
som der står i sangen: ”Livstræet”. Det handler alt 
i alt om at leve det gode liv”.  

 

Under hurraråb gled ballonerne stille og smukt til 
vejrs og blev hurtigt til små prikker på himlen.  

 

Så var det tid til, at musiklærer Lene Reese 
sammen med 3. B spillede STOMP. (Hermed 
menes, at alle spiller musik på alt andet end 
sædvanlige instrumenter f.eks. på tønder og 
spande).  

 

 

Herefter blev boderne – en for hver klasse, 
erklæret åbnet. Og fra scenen blev der spillet 
musik. Lisbeth Refbjerg og Rasmus Grønborg var 
to af musikerne.  

Senere spillede musiklærer Gitte Riber og 
Elsebeth Brenneche med skolens 5. klasser og de 
elever, der er fortsat i den frivillige 
musikskoleundervisning. Derudover var det 
musikskolelærerne Gert Knudsen og Kim 
Thorsen, der deltog i blæserkoncerten. Det var 
imponerende flot. 

 

 

Skårup Skoles blæserorkester spillede forrygende 
godt. 
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Skolen har haft et samarbejde med musikskolen i 
syv år. Den første blæserklasse forlod skolen i 
sommer.  

Herunder fotos fra de forskellige boder. Mange 
var meget fantasifulde.  

                                                                       

 

Overalt, hvor man kikkede hen denne solrige 
eftermiddag, var der livlig aktivitet og glade 
voksne og børn, der i fællesskab havde nogle 
hyggelige timer sammen.  
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 Skoleelever fra Skårup Skole vinder:  

 “Danmarks bedste kortfilm” 
 

Det hele startede da 8. klasse eleverne: Sissel Laulund 
Rasmussen, Frederik Madsen, Gustav Svaneberg Kvist Andersen, Jakob Møhring 
Madsen og Anna Brohave fra Skårup Skole fik, at vide at de skulle lave en film 
med temaet Udsyn, og have replikken: “Jeg vil gerne noget mere ud” med i filmen. 
Det første vi skulle finde ud af var, hvad filmen skulle handle om, og hvordan de 
ville få temaet og replikken til at indgå. Først syntes vi det var lidt svært, men så fik 
vi alle sammen pludselig en god ide.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vi filmede nede på Svendborg havn, på skolen og hjemme hos Sissel. Vi fandt 
især nogle gode lokationer nede på havnen.  
   
  Filmen kom til, at hedde Kønsflip da den handler om en pige ved navn 
Alexandra, men hun føler sig ikke selv som en pige. Derfor kæmper hun med en 
masse ting bla. sin indviklet identitet, forelskelse og hendes mor som ikke forstår 
Alexandras situation. Da vi fortalte lærerne om vores ide tvivlede de på den. De 
foreslog om vi ikke skulle finde på noget nyt, men vi stod fast ved vores ide. Det 
viste sig jo, at ideen var virkelig god og unik.  
  Da vi viste den for klassen synes alle, at den var virkelig god, og især lærerne var 
overraskede over resultatet. Derfor valgte lærerne også, at det var vores film og 
en anden som nogle af vores klassekammerater havde lavet, som skulle vises til 
Svendborg Skolefilm Festival 2018.  
  Så blev det endelig fredag d. 18. maj. Den dag vores film skulle vises foran 
næsten    alle 8. klasser i Svendborg Kommune. Vi var utrolig spændte og 
håbefulde. Nogle af  de andre film som blev vist, var også rigtig gode. Vi havde 
nogle hårde konkurrenter.  
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Svendborg Skolefilm Festival blev afholdt i Guldsalen i Kulturhuset i Svendborg. 
 
 
Der var især to film, som var nomineret i en masse priser, og vandt nogle af dem. 
Anna Brohave som spiller Alex i vores film blev nomineret i Bedste Skuespiller, men 
vandt den desværre ikke. Den sidste pris som skulle udtrækkes var Bedste Film. På 
det tidspunkt havde vi alle lidt mistede troen på, at vinde men det skulle vise sig, at 
det var den vi vandt! Vi var mega stolte af os selv, hvilket vi stadig er! Tænk at vi nu 
gik videre til Danmarks Konkurrencen. 
 

 
 
Sissel Laulund Rasmussen, Anna Brohave, Frederik Madsen, Sangeren Bro, Jacob Møhring Madsen og Gustav 
Svaneberg Kvist Andersen ses her på billedet lige efter, at have vundet Bedste film. 
 
Nu skulle vi til Danmarks Konkurrencen, som blev afholdt i Kulturmaskinen i Odense. 
Konkurrencen bliver kaldt Odense International Film Festival. Vi tog toget tidlig 
morgen fredag d. 31. August.  



23

De to værter som kørte showet, og uddelte priserne var Michael Wikke og Steen 
Rasmussen. De var rigtig sjove, og vi skulle synge nogle af deres sange fra deres 
gamle film. Der var mange gode film, og det var en fantastisk oplevelse, fordi man fik 
lov til, at se så mange forskellige film lavet af unge på vores egen alder fra overalt i 
landet.  
Da vi nåede til priserne blev vi nomineret i Bedste Manuskript og Bedste Film, Anna 
Brohave blev også nomineret i Bedste Skuespillerinde. Den vandt hun dog desværre 
ikke, og vi vandt heller ikke Bedste Film, men Bedste Manuskript gik til os. Det er vi 
virkelig stolte af, fordi vi synes det er et vigtigt emne, som vi synes der burde blive sat 
mere fokus på. Alexandra i vores film føler sig som sagt ikke som en pige, og har 
derfor svært ved, at finde sig selv da hendes mor ikke forstår det. Derfor syntes vi at 
det var et godt emne, at lave en film om så flere kan sætte sig ind i det.  
 
Bedste Film gik til 
en film kaldet: “Bag 
skærmen” ,men 
nogle uger efter 
konkurrencen fik vi 
af vide, at dem 
som havde lavet 
den faktisk havde 
snydt, og derfor var 
det altså os som 
havde vundet 
Bedste Film. 
 
 Der blev vi igen 
mega overraskede, 
og stolte! Først 
bedste Manuskript, 
og så ovenikøbet 
Bedste film. Vi 
havde slet ikke 
tænkt, at vi ville 
vinde så mange 
priser. Og gå så 
langt. Det er ikke 
alle som kan prale 
med det.  
Vil du se vores film 
så gå ind på Youtube 
og søg på Kønsflip. 
God fornøjelse! 
 
Sissel, Anna og Jakob 
9. klasse Skårup Skole. 
 
( Det er eleverne fra 
Skårup Skole, der 
selv har lavet dette 
fine indlæg). 
Vi siger stort tillykke 
med de flotte priser) 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Inge Nielsen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Vi er begge på Facebook
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Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk
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Åben Havelåge i August Foto Henning Philpert. Tekst Jakob

Efter 3 måneders sol og varme kom regnen endelig, og græsset var så småt begyndt at 
skifte farve til grøn igen, da der var havebesøg på Skå. Vestergade i august.
I løbet af eftermiddagen kom der 15 interesserede for at høre, hvordan man kan dyrke 
have uden kunstgødning og sprøjtegifte.
Man kunne bla. høre, hvordan man laver sin egen kompost, flydende gødning ganske 
gratis og hvordan man undgår at skadedyr æder alle grøntsagerne.

Hele ideen med at bruge kompost og naturlig gødning, fremfor kunstgødning er, at haven 
kommer i balance, og at jorden på den måde bliver fyldt med organisk materiale til gavn 
for mikroorganismer, insekter og regnorme.
Det tiltrækker også fuglene, der bla. lever af insekter, pindsvin der æder snegle og insekter 
der lever af skadedyr, eksempelvis mariehøns der spiser bladlus. 
Alt ialt bliver skadedyrsangreb på grøntsagerne, bærbuske og frugttræer mindre og mindre 
år for år, ja det lyder måske lidt for godt, men det er sandt.

Selvfølgelig skal man hjælpe lidt til selv. Det er en god idé, at hyppe sine gulerødder for at 
minimere angreb fra gulerodsfluen, gøre brug af de erfaringer der er med 
“naboplanter” (planter der har gavn af at stå ved siden af hinanden) eksempelvis, løg og 
gulerod, kartoffel og kål. Brug af insektnet til overdækning af især kål, gulerødder og 
pastinakker.
En anden vigtig ting er, at jorden skal være dækket af blade, græsafklip, planterester eller 
kompost hele året, det forhindre ukrudt i at spire, holder jorden fugtig i tørre perioder og 
giver samtidig føde til regnorme og dermed gødning til planterne.

Samtidig sørger et lille hønsehold både for gødning og for at udrydde skadelige larver og 
snegleæg, der overvintre i jorden. Og så er der friske æg hver dag!

Flydende gødning.
I kg brændenælder lægges i 10 l vand. 
Lad det trække en uge, si væsken fra og 
den er nu klar til brug. Husk at fortynde 
1:10 med vand. Kan bruges til alle 
planter og potter i haven, dog ikke til nye 
spæde planter. Indeholder mineraler og 
kvælstof som planterne har brug for. 
Bruges i vækstsæsonen hver 14 dag.
Søg evt. på nettet for mere information.
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Åben Havelåge i August Foto Henning Philpert. Tekst Jakob

Snakken faldt også på klimaforandringerne, den lange tørkeperiode denne sommer, 
temperaturstigninger og det uforsigelige ekstreme vejr rundt om i verden.
Heldigvis er der flere og flere mennesker, der tænker og handler for at minimere co2 
forbruget og dermed drivhuseffekten. Men jeg hører også andre sige: “Hvad hjælper det, 
og hvad kan jeg gøre”!
Hvis man nu forestiller sig, at alle gør en eller flere af følgende tiltag, så er der måske en 
chance for, at vi kan få standset op i tiden. Det er klart, der skal ske store tiltag fra 
regeringens side, men det går lidt for langsomt, så vi forbrugere bliver nødt til at handle 
her og nu.

Her følger en liste over tiltag, man evt. selv kan gøre for at reducere co2 forbruget og for at 
give naturen en hjælpende hånd:

Undgå madspild, køb ikke mere end der kan spises.
Spar på el og vand ect.
Hæng vasketøjet til tørre i det fri.
Køb ikke ting og sager selvom de er billige, kvalitetsvarer er dyrere, men holder længere.
Spis mindre kød, især lam- og oksekød har et højt co2 aftryk.
Tag cyklen på de korte ture og lad bilen stå.
Sæt en kvote på dine flyrejser.
Drop brug af NPK kunstgødning, der findes gode alternativer baseret på organisk gødning 
i byggemarkederne.
Lav din egen kompost og gødning.
Dyrk dine egne grøntsager, co2 aftrykket er tæt på 0 ved hjemmedyrkning.
Tag din taske med på indkøb og spar plastikposen.
Drop sprøjtegifte, Roundup ect., vi drikker grundvand i danmark, og mange vandboringer 
er nu lukket pga. pesteciderester, også i Svendborg Kommune.
Lad græsset vokse i et lille stykke af have; mange insekter lever her, og de er voldsomt 
truet.
Sortér dit affald til storskrald, det bliver hentet ved ved døren hver måned.
Køb ikke drikkevand på plastikflasker, det udleder 900 gange så meget co2 i produktionen 
som alm. postevand.
Find et hjørne i haven til haveaffald, det bliver til den fineste muld efter nogle år.
Snup et par ekstra kødfri dage. Så må det vist være nok for denne gang !!
 

Kompost er omsat organisk materiale, 
der stammer fra dyremøg, 
plantemateriale og det grønne 
husholdningsaffald.
Kan laves i en bunke på jorden, og er én 
af det vigtigste elementer i økologisk 
havebrug.
Når jorden løbende får tilført kompost, 
sikre det at planterne får den nødvendige 
næring og modstandsdygtighed overfor 
sygdomme og skadedyr. 
Kunstgødning, er kemisk fremstillet 
gødning, og tilfører ikke organisk føde til 
livet i jorden.

Åben Havelåge i August Foto Henning Philpert. Tekst Jakob



Kom til foredrag  

Marianne Florman

For alle der er interesseret i både heste og selvudvikling, er dette foredrag med Marianne Florman et must! Med udgangspunk-
tet i terapiformen True Lead giver Marianne Florman et oplæg om, hvordan i træningen af hesten, opdager sider af sig selv, 
man ikke kendte til.  

True Lead Academy er udviklet – og drives af Marianne Florman, der siden 1998 har undervist og coachet i erhvervslivet med 
fokus på mental styrke, motivation og samarbejde. Mariannes CV er langt både teoretisk og praktisk, indenfor arbejdet med 
både heste og mennesker – så det er med en enorm basis af viden, at du - og din hest-  bliver vejledt med kærlighed og kraft 
til at indgå i et ligeværdigt samspil mellem hest og rytter, ved at arbejde med tryghed, tillid, autencitet og kærlighed. Dog kan 
hesten ikke deltage i arrangementet :) 

Du køber billet via tikko.dk. Billetten fremvises i døren. Der serveres kaffe og kage til arrangementet. 

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Med 

TIRSDAG DEN 21. NOVEMBER 2018 KL. 1930. DØREN ÅBNES KL. 19.00

Unavngivet 4   1 25/09/2018   15.48



Ny forstander på Sydfyns Fri Fagskole
Siden august 2018 har Henrik Karup siddet bag forstanderbordet på 
Sydfyns Fri Fagskole,  hvor han har afløst Birthe Hay Sørensen, der efter 
10 år valgte nye udfordringer. 

47-årige Henrik Karup tog sammen med 
skolens øvrige personale imod, da det nye 
kuld elever ankom til Klingstrupvej i Skårup 
den 12. august. Han kom blandt andet med 
en baggrund som lærer på Rantzausminde 
Efterskole og otte års bestyrelsesarbejde 
på Faaborgegnens Efterskole.

- Jeg synes, efterskoler og kostskoler kan 
noget helt særligt. Når man har eleverne på 
fuld tid, er de i et dannelsesrum, som både 
kan være svært og udfordrende, men som 
også giver nogle helt andre muligheder 
for at påvirke eleverne i en positiv retning, 
siger Henrik Karup.

Sydfyns Fri Fagskole fungerer som en efterskole, hvor eleverne bor på skolen, men den er under-
lagt en lovgivning, der betyder, at en tredjedel af undervisningen er praktisk. I dagligdagen arbej-
der eleverne i erhvervsrettede linjeværksteder med praksisnære opgaver. Eleverne kan vælge fire 
linjer: Ridelinjen - Game og Design - CARE - pædagogik & psykologi - Gastronomi, oplevelser og 
turisme

Lige nu er der 37 elever på skolen, og med en god økonomi og en stærk likviditet, arbejdes der 
mod at få 45 elever i hus i de kommende år. Henrik kommer fra et job som pædagogisk souschef i 
ungdomsskolen i Faaborg/Midtfyn Kommune, og det var et job, som også omfattede et ansvar for 
SSP, kommunens ungdomsråd, heltidsundervisning af sårbare unge, enkeltmandsundervisning og 
undervisning af to-sprogede flygtninge og immigranter.

Nu glæder Henrik Karup sig til at kunne samle al sin opmærksomhed om en skole og en adresse.
- Skolen her i Skårup kan noget særligt på grund af sin størrelse og den lovgivning, den refererer til, 
hvor en tredjedel af al undervisning skal være af praktisk karakter, siger Henrik Karup.
- Vi har nogle elever, der måske ikke er blevet set i folkeskolen, fordi de er nogle stille eksistenser 
eller har haft nogle faglige udfordringer, og det at få dem til at lykkes og være fødselshjælpere for 
det, synes jeg, er en enorm relevant og spændende opgave, forklarer den nye forstander.

Henrik Karup bor i Svendborg og har også arbejdet på Byhaveskolen og på CSV Sydfyn. Han bor 
sammen med sin kæreste i en sammenbragt familie med fem børn, hvoraf de to ældste er flyttet 
hjemmefra.

Foto: Sydfyns Fri Fagskole

Unavngivet 4   2 25/09/2018   15.48



29

Når katten får en byld udover det sædvanlige 
 
Bylder er normalt hos katte og kræver ofte en mindre operation for at hele op. Så 
heldig var Abby ikke. Komplikationerne ved bylden betød, at hun måtte igennem to 
større operationer hos Dyrlægen på Vejstrupgaard med omfattende 
hudtransplantation. Læs hele historien her.  
 
Af Kerstin Halberg og Helene Meins, Dyrlægen fra Vejstrupgaard. 
 
Hvorfor får katte bylder? 
Katte er territoriale. Derfor ender mødet med en anden kat hurtigt i slåskamp. Kattens mund 
indeholder nemlig mange bakterier, og et dybt bid i huden bliver hurtigt inficeret. Kattens hud 
er desuden designet sådan, at efter en skade lukker den sig hurtigt. Derfor bliver bakterierne 
indkapslet under huden og det kan starte en byld. Ofte ser man som katteejer ikke skaden, 
før bylden har vokset sig stor eller der er gået hul på den. Katten får ofte feber, smerter og er 
utilpas og holder nogle gange op med at spise. Det er dog sjældent, at det går så galt, som 
det gjorde for Abby.  
 
Abby fik en hudtransplantation 
Første gang vi mødte Abby hos Dyrlægen på Vejstrupgaard i foråret, 
havde hun ikke haft den store byld over haleroden længe, men Abby 
kunne næsten ikke kunne bruge sin hale på grund af hævelsen. Hun 
havde feber og meget ondt. Desværre havde bylden også bevirket, at 
Abbys hudceller var begyndt at dø. Dødt væv kan ikke hele, så Abby 
måtte opereres. Den døde hud blev fjernet, og hun fik lavet en 
hudtransplantation, som kort sagt ud på, at man tager frisk hud fra et 
andet sted på katten til at dække områderne med manglende hud. 
 
Når katten ikke, gør som dyrlægen siger 
Abby klarede den første operation godt. Men hun lyttede desværre ikke 
efter dyrlægens anbefalinger og slikkede i sårene, så de gik op igen. 
Desuden var der stadig områder af død hud. Så Abby måtte igennem 
endnu en operation hvor der blev transplanteret et meget større stykke 
hud til at dække området. Operationen var en succes. Al den resterende 
døde hud blev fjernet og hele området blev dækket af ny frisk hud taget 
fra Abbys ryg. Heldigvis har katte masser af løs hud, så der var nok at 
tage af. 
 
   
7 uger senere... 
Abbys hud er helet rigtig pænt op. Alt i alt har det taget 7 uger med fuld 
fokus fra  ejerens side. Abby har skullet være inde og sårene tilses flere 
gange dagligt. Men nu er der kommet pels på igen og Abby kan se frem 
til at komme ud og slippe for at have krave på.  
 
Det glæder hun sig til! 
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SENIORFITNESS 
TIL ALLE 60+/SENIORER
Der er seniorfitness i Skårup Kultur og Idrætscenter i vinterhalvåret

Vi træner mandag-onsdag-fredag fra kl. 9.00 til 10-10.30. Så ud af busken – kom og vær med til at have det sjovt.

Vi kommer de dage der passer os bedst, men der er altid nogen fra holdet på disse dage.

Vi har en rigtig god instruktør Torben som kommer på bestemte dage, hvor vi så starter evt. i hallen eller foyeren 

med opvarmning og derefter i fitnessmaskinerne eller på spinningscyklerne.

Under træningen er der også tid til at hygge sig og få snakket med de øvrige deltagere.

En gang efterår og forår samles vi i cafeen til kaffe og et stykke brød.

Vi holder julefrokost og afslutningsfrokost i cafeen.

På nuværende tidspunkt er vi ca. 25 og vi har alle meget fornøjelse af disse timer men der er plads til nye deltagere. 

Kom op og se hvad vi laver og prøv gerne.

Det koster 1200 kr. for et helt år + indmeldelsesgebyr på kr. 200 en gang, 

du kan træne hver dag fra kl. 7.00 til kl. 14.00 undtaget lørdag, søndag og helligdage.

Husk vi har alle godt af at blive rørt – så gør det ikke noget at det også er sjovt. 

Har I eventuelle spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig.

Indmeldelse sker gennem SIF/Fitness. 

Tlf. 62231164 eller 24987398. Jeg håber at vi ses.

Hilsen  Bodil Larsen.
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Stjernehimlen	lige	nu	

Sommertrekanten,	Månen	og	Mars	og	lyse	nætter	

De	lyse	nætter	er	forbi	for	et	par	måneder	siden,	og	nattemørket	er	hastigt	på	vej	til	at	dominerer	døgnet.	
Alligevel	er	stjernebilledet	sommertrekanten		-	trods	sit	navn	–	stadig	tydelig	på	den	sydlige	nattehimmel	
tidligt	om	aftenen.	Jeg	har	tidligere	(Folk	og	Fæ	n.r	2	i	år)	beskrevet	sommertrekanten	som	et	markant	
stjernebillede,	der	består	af	de	tre	stærke	dobbeltstjerner	Deneb,	Vega	og	Altair.	De	ligger	i	hver	deres	
stjernetegn,	Deneb	i	stjernetegnet	Svanen,	Vega	i	Lyren	og	Altair	i	stjernetegnet	Ørnen.		Som	det	ses	af	Fig.	

1,	ligger	Deneb	og	Vega	øverst	ca.	20	buegrader	fra	hinanden,	
med	Altair	nederst	ca.	30	grader	under	de	to	andre.		

Allerede	ved	det	tidlige	tusmørke	kan	de	tre	små	prikker	tydeligt	
ses	på	aftenhimlen	med	det	blotte	øje.	Den	18.	oktober	kl.	1900	
står	sommertrekanten	og	peger	med	spidsen	nedad	i	retningen	
stik	syd,	hele	44	grader	over	horisonten.	Ved	midnatstid	er	Altair	
faldet	til	19	grader	over	horisonten	i	vestsydvestlig	retning.	
Sommertrekanten	er	synlig	om	aften	helt	frem	til	slutningen	af	
januar	måned.	Selvom	Deneb	synes	som	den	svageste	stjerne,	har	
den	den	kraftigste	lysudstråling	svarende	til	50.000	gange	vores	
sol.	Afstanden	til	Deneb	er	ca	1500	lysår.	Afstanden	til	Vega	og	
Altair	er	”kun”	henholdsvis	25	og	17	lysår	fra	jorden,	deraf	den	
relative	lysforskellen.	

Fig.	1:	Sommertrekantens	Altair	ses	44	grader	over	den	sydlige	horisont	den	18.	oktober	kl.	1900.	

Når	du	alligevel	er	ude	og	observere	sommertrekanten	den	18.	oktober,	så	kig	i	retning	af	månen.	Den	
ligger	noget	lavere	end	sommertrekanten,	lidt	mod	øst.	Det	ser	ud	som	om,	at	den	er	lige	ved	at	kollidere	

med	den	røde	planet	Mars,	som	det	fremgår	af	Fig.	2.		Den	15.	november	er	det	
galt	igen,	Månen	er	nu	ca.	5	grader	fra	Mars.		

Der	er	på	denne	årstid	ikke	så	mange	planeter	at	observerer	på	vore	
breddegrader.	Til	gengæld	drøner	Månen	trofast	rundt	om	jorden	og	har,	som	
ovenfor	nævnt,	stævnemøder	med	mange	af	vore	spændende	
himmelfænomener	(Andet	eksempel	er	Aldebaren	den	23.	nov.	ved	23-tiden	kun	1	grads	
separation!).	

Fig.	2:	Mars	2	grader	vest	for	Månen	den	18.	oktober	kl.	1900		

	

Lyse	nætter	og	Tusmørke	
Hvornår	og	hvor	har	man	lyse	nætter	og	hvordan	hænger	det	sammen	med	tusmørket.	Fænomenet	lyse	
nætter	hænger	naturligvis	sammen	med	solens	position	efter	den	er	gået	ned	under	horisonten.	Den	
astronomiske	definition	på	lyse	nætter	er	de	nætter	hvor	solen	aldrig	når	længere	ned	under	horisonten	
end	18	grader.	Den	årlige	periode	med	lyse	nætter	hænger	derfor	sammen	med	hvilken	breddegrad,	man	
befinder	sig	på.	Det	betyder,	at	lyse	nætter	kun	optræder	nord	for	48	grader	og	34	minutter	nordlig	bredde	
og	tilsvarende	sydlig	bredde.	Det	medfører,	at	man	f.eks.	i	Sydfrankrig	aldrig	oplever	lyse	nætter	–	de	
stakler!	Hos	os	på	Sydfyn	er	der	lyse	nætter	fra	6.	maj	til	6.	august.		

Selvom	solen	er	gået	ned	under	horisonten	er	der	stadig	spredt	sollys	på	himlen.	Perioden	fra	solen	er	gået	
ned	til	den	er	18	grader	under	horisonten	kaldes	astronomisk	tusmørke.	Der	er	i	denne	periode	stadig	så	

meget	lys	at	det	kan	genere	astronomiske	observationer.		
Fra	solnedgang	til	12	grader	under	horisonten	kaldes	nautisk	
tusmørke.	Bestemmende	for	denne	definition	har	været	at	
man	skal	kunne	skelne	horisonten	til	søs	og	samtidig	have	
mørke	nok	til	at	kunne	skelne	stjerner	på	himlen.			
Perioden	fra	solnedgang	til	6	grader	under	horisonten	kaldes	
borgerligt	tusmørke.	I	denne	periode	kan	man	let	orienterer	
sig	udendørs,	selvom	færdselsloven	kræver	tændt	lys	i	
trafikken	fra	solnedgang	til	solopgang.	Se	Figur	3.	
Fig.	3:	Definition	af	forskellige	tusmørkekategorier	under	lyse																																																				
nætter	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

De	lyse	nætter	er	forbi!	

Lyse	nætter	er	forbi	!	



Damgårdsklubben 
Vi vil godt have lov til og Sige 1000 tak for jeres deltagelse 

 ved vores Loppemarkede i Skårup hallen 2018 

En stor tak til alle de frivilige uden jeres hjælp havede vi ikke nået det flotte 
resultat 

lidt lidt stemnings billeder fra Dagen 

  
 

 

 

 

Siden sidst har vi fået 2 nye Chaufføre til oskar II vores egen bus men kan stadig 
bruge flere. 

 

Henvendelse til Peter tlf. 51946949 efter kl 16 

 

 

Er det allerede jul NEJ-NEJ men husk vores julemarkede  

Lørdag den 1 December fra kl 14 til 17 på Damgården 

Der bliver tombola, amerikansk lotteri, samt lækre æbleskiver med Gløgg og 
hvad der ellers høre til et hyggeligt julemarkede. 



Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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bg
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Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag og onsdag 14-18 
(med betjening). 
Åbent med selv betjening 
alle dage 7.00-22.00

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

 

Den Kommunale Dagpleje i Østerdalen 

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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SKÅRUP PENSIONISTFORENING 
5. september havde vi en fantastisk udflugt til Humlemagasinet i Harndrup.  

I strålende solskin kørte vi fra Skårup, så vi var derhenne, da de åbnede kl. 11.  

Vi startede med at få et langt og interessant foredrag om stedet. Derefter spiste vi  vores  

medbragte sandwich.  

Så var det tid til at udforske alle udstillingerne og ikke mindst haverne. Det er virkelig et  

sted man kan anbefale, meget spændende og meget velholdt, drevet helt på frivillig basis. 

 

    Humlemagasinets have                   Museum/ borddækning                      Afslapning i haven 

 

3. oktober skal vi have besøg i Pensionisthuset kl. 14  af kiropraktor Malene Tarp til et 
eftermiddagsarrangement. 

Hun vil snakke om slidgigt og hvordan det kan lindres og afhjælpes. Det må lige være noget 

for vores aldersgruppe, så det glæder vi os til. 

31. oktober holder vi vores årlige høstfest i Pensionisthuset kl. 18. Vi starter med at sognepræst  

Ida Fonsbøl  holder høsttalen. Traditionen tro skal vi derefter  have klar suppe med boller og derefter 

kød og peberrodssovs.  Pris (incl. Kaffe): kr. 120,00, tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. 

Tlf. nr. 24252516/22392099 

28. november kl. 14 i Pensionisthuset ønsker vi alle hinanden god jul med gløgg og æbleskiver. 

Andre Isager kommer og underholder og spiller for til fællessang. Mød bare op, her er  tilmelding ikke 
nødvendig. 



     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     OKTOBER - DECEMBER 2018 
   

Kom Helligdagen i hu
Der foregår meget i vores omegn. Mange vil gerne bidrage til fællesskabet med tiltag og arrangementer 
af forskellig art, og det er godt. Det giver en livlig by med mulighed for adspredelse for enhver. 
Her kommer også kirkens tilbud for efteråret og december.  Vi fortsætter debatten om kirkens 
brug og opgave med to fremragende foredragsholdere i skikkelse af den tidligere biskop over 
Fyns stift, Kresten Drejergaard og ph.d., forfatter og præst, Pia Søltoft. 
Fortsat vil der i den kommende tid være fokus på musikken, med blandt andet Musik & Stilhed, 
Syng Sammen, Gospel, Lejlighedskoret og flere julekoncerter. 
Men noget, som de mange aktiviteter i Skårup og omegn nok ikke tilbyder i den store stil, er den 
rene stilhed. Lige nu har naturen i mine øjne iklædt sig sin smukkeste dragt, og dette farvestrålende 
kunstværk inden vinteren indbyder til ro. Det samme gør kirkens rum, og jeg opfordrer til at opsø-
ge stilheden begge steder. Der var engang, hvor man med den største selvfølgelighed holdt søn-
dagen hellig. Det vil sige, at man denne ene dag om ugen ikke foretog sig andet end at finde ro, gå 
i kirke, nyde naturen og sige tak for det hele. Ugens ofte travle program blev sat på pause. Sindet 
og tankemylderet fik mulighed for at falde til ro. Det var ikke bare accepteret i samfundet, det var 
forventet, at man ikke skulle stå til rådighed eller arbejde eller deltage i alverdens tiltag på denne 
dag – det var højst lægen, landmanden og præsten. 

Skarup
Kirke    Sogn

o
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I begyndelsen af Bibelen står, at Gud holdt hvile 
på den syvende dag efter sit store skaberværk, 
og at denne dag derefter skulle holdes hellig 
for mennesker. Det beskrives også i de ti bud, 
og der ligger i virkeligheden en dyb eksisten-
tiel indsigt i dette bud. Jeg tror, at vi mennesker 
er indrettet sådan, at vi har brug for hvile, og 
at rytmen med hver syvende dag er sund og 
naturlig. Og derudover er det godt at have en 
dag, hvor vi bliver mindet om, at livet er mere 
end det materielle og vores egne bestræbelser. 
Hvis vi glemmer den åndelige dimension i livet 
som menneske og som samfund, er der fare for, 
at vi bliver fattige og selvtilstrækkelige. Når det er 
højtid, falder jordisk tid og himmelsk tid sammen, 
og alle menneskers tanker gør det samme. Med 
højtid skal vi ikke kun tænke jul, påske og pinse. 
Søndagen er højtid, hvis vi giver den lov til at 
være det.     Ida F.

En fin høstfest i Skårup Kirke og 
Kirkeladen søndag d. 23. september
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle.

Organist Carl Aage Eliasson ved orgelet i Skårup Kirke.

Fløjtenist Tine K. Skau spiller til postludiet.

Kl. 10 søndag den 23. september var Skårup 
Kirke stuvende fuld af festglade mennesker. 

Der var to gange barnedåb, og en lille dreng og 
pige blev døbt. Smukke efterårssalmer blev 
sunget klar t og overbevisende af de mange 
kirkegængere, og stemningen blev forøget, da 
duoen ”Green Pipes” spillede til salmer og gav 
numre med eksempler på keltisk musik. ”Green 
Pipes” består af fløjtenist Tine K. Skau og organist 
Carl Aage Eliasson. De har gennem de sidste 18 
år spillet sammen, og begge har komponeret kel-
tisk inspireret musik. Det var meget stemnings-
fyldt. Vores præst, Ida Fonsbøl, holdt som altid 
en vedkommende prædiken, og i betragtning af 
hvor mange små børn, der deltog i gudstjenesten, 
var det til at høre, hvad der blev sagt. Alt i alt en 
fin gudstjeneste. Efterfølgende var der inviteret 
til høstfest i Kirkeladen. 

 40 mennesker havde taget imod invitationen, og 
der blev sunget efterårssange og spist en dejlig 
frokost med mad leveret fra ”Johans Landkøkken”.  
Kl. 14 var der koncert med duoen ”Green Pipes” 
i kirken. Jeg er overbevist om, at alle deltagere gik 
styrket og glade hjem efter dagens fine oplevelser. 
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Fyraftensforedrag med Biskop 
Kresten Drejergaard
Torsdag den 25. oktober kl. 17.00 i kirkeladen
Hvad er det, vi siger, at vi er, når vi siger, 
at vi er danskere? 
Der tales for tiden en hel del om ”de danske 
værdier”, som tilflyttere fra udlandet skal tilegne 
sig, når de flytter til Danmark. Men hvad mener 
vi grunden med det? Er der stadig tale om en 
dansk enhedskultur, som er fælles for alle os, der 
af fødsel er danskere? Og hvad er det i så fald, 
der er fælles for os? 
Alle disse spørgsmål er værd at overveje i en 
tid, hvor der uafladeligt refereres til det danske, 
og hvor samtlige politiske partier ubekymret 
argumenterer med, hvad danskerne tror, tænker 
og mener om både det ene og det andet. 
I foredragsrækken om folkekirkens virke spørger 
vi denne aften ind til kirkens egentlige formål. 
For hvordan stiller kirkens sig til spørgsmålet 
om identitet, nationalitet og fællesskab? Samler 
den os eller skiller den os?
Gå ikke glip af dette fyraftensforedrag, hvor vi 
som vanligt serverer en sandwich og en øl/vand. 
Prisen for det hele er 50 kr., som indsamles i 
løbet af aftenen. Tilmeld jer hos Jytte Philipsen 
inden tirsdag den 23. oktober på tlf.: 28 31 63 
00 eller på mail: jyttephilipsen@hotmail.com. 
Vel mødt!

 

Sogneudflugt
Lørdag den 27. oktober kl. 09.00
For sognets borgere planlægges en årlig dags-
tur, og i år går turen til Assens. Denne mindre 
købstad rummer blandt andet Ernst Samlinger, 
Willemoesgården, Assens Miniby og Vor Frue 
kirke, som er Fyns andenstørste. Der er byvan-
dring og frokost på Café Plums Gård. 
Alle kan melde sig til denne hyggelige lørdagstur 
hos Jytte Philipsen inden tirsdag den 23. oktober 
på tlf.: 28 31 63 00 eller på mail: jyttephilipsen@
hotmail.com.
Bussen kører fra kirken kl. 09.00, og vi er hjemme 
igen ved 17-tiden. Pris pr. person: 125 kroner.
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Allehelgen
Søndag den 4. november kl. 15.00
I en tid, hvor mørket fylder meget af døgnet, 
tænder vi lys og mindes de døde. Mens solen 
lægger sig lavt over vores by, nævner vi dem ved 
navn, som vi har mistet siden sidste Allehelgen. 
Men alle er velkomne til at tage del i denne 
gudstjeneste, om så det er længere tid siden, at 
man har mistet en, man holdt af eller bare har 
brug for at blive mindet om livets skrøbelighed 
og dermed dets værdifuldhed. 
Lene Høg vil med sin tværfløjte igen være med 
til at gøre denne gudstjeneste særlig smuk og 
højtidelig. 
 
Fyraftensforedrag med Pia Søltoft
Torsdag den 15. november kl. 17.00
I Christelige Taler af Søren Kierkegaard lyder det: 
Er der Noget, man i disse Tider har glemt, saa er 
det det at forundre sig, derfor ogsaa det at troe og 
at haabe og at elske. Det Høieste forkyndes, det 
Vidunderligste, men Ingen forundrer sig.

Ifølge Kierkegaard er Gud ikke en substans, noget 
ydre, der som i en krammerbod kan måles og vejes 
og vurderes, om det er et køb værd. Samtidigt er 
det heller ikke noget indre, men et forhold, der i 
mennesket kommer til udtryk som en længsel. Gud 
er større end det hjerte, der fordømmer sig selv. 
Og det er lige præcis det, vi mennesker har svæ-
rest ved. At tilgive os selv. Det er derfor, vi ’bliver 
deprimerede, brænder ud og går ned med stress. 
Vi forsøger at være så gode, dygtige og elskelige 
som muligt, for at vi kan holde os selv ud - for 
ellers kan andre nok heller ikke holde os ud. 

Men i dag taler vi ikke om, at Gud er død. Vi 
taler slet ikke om Gud: Vores forundring, vores 
længsel og vores tilgivelse.

Nu er vi nået til afslutningen på årets foredrags-
række, og ph.d., forfatter og præst Pia Søltoft har 
fået ordet ud fra hendes ovenstående overve-
jelser. Hun har i mange år forsket og skrevet om 
vores mest kendte filosof, Søren Kierkegaard, og 
med hans betragtninger vil hun tage fat i emnet 
om kirkens opgave i en trængende tid. For en 
ting er, om vi har glemt at forundres og glemt at 
længes, noget helt andet er, om vi med tabet af 
Gud, taber os selv.  

Prisen for deltagelse og sandwich er 50 kr., og 
tilmelding kan som altid ske til Jytte Philipsen 
inden tirsdag den 13. november på tlf.: 28 31 63 
00 eller på mail: jyttephilipsen@hotmail.com.



     Konfirmand-Gospelkoncert i 
Gudbjerg Kirke 
Torsdag den 29. november kl. 19.00

I løbet af fire timer vil gospelinstruktøren Rune 
Herholdt forvandle årets konfirmander til et 
velsyngende gospelkor. Eftermiddagens workshop 
sluttes af med en koncert kl. 19.00 i Gudbjerg 
kirke, hvor forældre, søskende, bedsteforældre og 
naboer og alle andre er velkomne til at lytte til 
resultatet og selv synge med, når Rune Herholdt 
med band og 100 konfirmander dirigerer os 
igennem en stemningsfuld gospelaften. 

Julekoncert med 
Vokalgruppen Fontana
Søndag den 2. december kl. 16.00

Fontana er oprindeligt dannet i Svendborg i 
2002 af 8 rutinerede korsangere, der ønskede at 
arbejde med et mere udfordrende repertoire, 
som lå udenfor det gængse kor-repertoire. 

Med sin kammer-besætning på nu 11 sangere 
har Fontana mulighed for at dyrke en slank og 
gennemsigtig klang, der vedkender sig en lang og 
stærk tradition i Nordisk kormusik.

Til koncerten i Skårup kirke vil de synge et 
program, der består af vinter- og snesange, samt 
naturligvis advents- og julemusik lige fra renæs-
sancen frem til i dag. Desuden vil programmet 
indeholde satser fra hele korets levetid. 
Fontana ledes af Erik H. A. Jakobsen (tenor), der, 
udover at dirigere og synge i flere kor, til daglig 
er kirkesanger i netop Skårup kirke.

Koncerten denne søndag eftermiddag vil være 
helt speciel, da det vil være korets koncert nr. 
100., og der vil derfor efterfølgende være en lille 
reception i anledning af jubilæet.

Alle er velkomne, og der er fri entré.
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Julekoncert med blide 
og vilde gospeltoner 
Tirsdag den 11. december kl. 19.00
Gospelkoret Arise, der nu øver hver tirsdag i 
Skårup Kirke, vil underholde publikum med både 
traditionel og ny julegospel.

Koret synger den kendte julemelodi ”Santa 
Lucia” i den fine gammelkendte version, men 
også i en utrolig funket version af Claes Wegner. 

Selvfølgelig indeholder programmet også kendte 
julehits som ”Silent Night” og ”Ding Dong 
Merrily on High” med modige akkorder og 
synkoper, i et arrangement af korets dygtige 
dirigent Christina Mellgren.

Publikum vil også få lejlighed til at røre stem-
merne bl.a. i den kendte julemelodi ”Dejlig er 
jorden”.

Glæd jer til en dejlig aften i selskab med Gospel-
koret Arise og solister, der bliver akkompagneret 
af den faste pianist Rasmus Grønborg, der til 
dagligt er organist i Skårup Kirke.

Luciaaften
Onsdag den 12. december kl. 19.00
4. klasserne fra Skårup skole går Lucia, julekoret 
fra Øster Åby Friskole synger julesange, og 
præsten fortæller et juleeventyr. Luciaaftenen har 
altid været en meget stemningsfuld aften - kom 
og vær med i stearinlysenes skær.

Juleafslutninger 
Byens forskellige institutioner kommer alle til en juleafslutning i kirken. 
Familiemedlemmer og andre er selvfølgelig velkomne.

Brumbassen, andre vuggestuer og private børnepassere 18/12 kl. 09.00

Børnehavebørnene 18/12 kl. 10.15

Dagplejebørnene 19/12 kl. 09.00 

Skårup Skole 20/12 kl. 08.15 (5.-9. klassetrin) + kl. 09.00 (0.-4. klassetrin) 

Sydfyns Fri Fagskole 20/12 kl. 13.00



   

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

Sognepræst
Ida Fonsbøl ·  Mosegårdsvej 4 ·  5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk ·  Mandag fri

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

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Julekoncert med 
musikskolens elever
Tirsdag den 18. december kl. 19.00. 
Der er ikke kommet mindre musik i Skårup 
kirke, efter at Rasmus Grønborg er blevet ansat 
som organist. Og denne aften runder et væld af 
dygtige elever fra Svendborg Musikskole rækken 
af julekoncerter af. Der er mange forskellige 
instrumenter på spil, og det hele sættes sammen 
til en herlig koncert. 
Alle er velkomne!

De 9 Læsninger
Søndag den 23. december kl. 10.00
4. søndag i advent fejrer vi gudstjeneste med de 
ni læsninger. Ni frivillige stemmer fra sognet fører 
os gennem den poetiske fortælling fra skabelse 
til julenat kun afbrudt af musik og sang. Kom og 
tag del i en meget stemningsfuld gudstjeneste 
dagen inden juleaften.

Nytårsgudstjeneste
Mandag den 31. december kl. 15.00
Det giver noget helt særligt at begynde de store 
begivenheder med en samling i vores kirke til 
ord og sang og håb for fremtiden. Denne nytårs-
gudstjeneste er for mig blevet én af mine favorit-
markeringer, og det glæder mig, at andre synes at 
have det på samme måde. Efter gudstjenesten vil 
vi som altid løfte glasset og skåle for det gamle 
år og ønske hinanden Godt Nytår.
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Skårup Kirke ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Gudstjenester og arrangementer fra oktober til december 2018
Oktober
Søndag d. 21 okt. 21. s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 24. okt. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 25. okt. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Kresten Drejergaard

Søndag d. 28 okt. 22. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

November
Søndag d.   4. nov. Allehelgen

Skumringsgudstjeneste, hvor vi mindes de døde kl.  15.00 Ida Fonsbøl

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

Søndag d. 11. nov. 24. s.e. trin. kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen

Torsdag d. 15 nov. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Pia Søltoft

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

Onsdag d. 21. nov. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 25. nov. sidste s. i kirkeåret. 
Aftengudstjeneste med Gospel kl. 19.00 Ida Fonsbøl & Arise

Torsdag d. 29. nov. Gospelkoncert med konfirmanderne 
i Gudbjerg kirke kl. 19.00 Rune Herholdt

December
Søndag d.  2. dec. 1. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d.  2. dec. Julekoncert kl. 16.00 Fontana

Tirsdag d.  4. dec.  Syng Sammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.  9. dec.  2. s.i.a. kl.   9.00 Christian Hartmeyer-Dinesen

Tirsdag d. 11. dec.  Julekoncert kl. 19.00 Arise

Onsdag d.12 dec. . Luciaoptog og børnekor kl. 19.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 16. dec.  4. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 18. dec.  Julekoncert kl. 19.00 Musikskolen

Søndag d. 23. dec.  4. s.i.a. De 9 Læsninger kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 24. dec.  Juleaften kl. 14.00
kl. 15.30 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 25. dec. 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 26. dec. 2. juledag kl.   9.00 Christian Hartmeyer-Dinesen

Søndag d. 30. dec. Julesøndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl
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				Skønne	timer	i	præstegårdshaven	
	

Søndag	d.	24.	juni	inviterede	vores	præst	Ida	og	menighedsrådet	til	
sommerfrokost	i	præstegårdshaven.	

Vi	var	5	der	ikke	havde	deltaget	før	og	vi	var	derfor	meget	spændte	på,	om	det	var	
noget	for	os.	Vi	meldte	os	til	og	det	var	da	det	bedste	vi	havde	gjort	i	lang	tid.	

Dagen	begyndte	med	gråvejr	og	udsigt	til	lidt	regnvejr.	

Vi	samledes	til	gudstjeneste	kl.	10,	hvor	vi	ud	af	vinduet	kunne	holde	øje	med	
vejret	og	som	Ida	sagde	”	jeg	bliver	ved	med	at	prædike	til	solen	kommer	frem	”.	

Hun	må	have	god	kontakt	opad	til,	for	pludselig	tittede	solen	frem.	

	

	

	

																																																																		Der	var	lavet	ta`selv	bord	og	den	dejlige	

																																																																		sommermenu`	bestod	af:		

																																																																		Hønsesalat	med	brød		

																																																																		Kalkun	og	nakkefilet	med	flødekartofler		

																																																																		og	flere	slags	salat	

																																																																		Hjemmelavet	is	med	friske	frugter	

																																																																		Dertil	kølig	vin,	øl	og	vand		

																																																																		og	senere	en	kop	kaffe	/	te.	

	

	

Vi	blev	bænket	ved	langborde	i	den	hyggelige	præstegårdshave	og	efter	lidt	fælles	
hjælp,	fik	vi	dækket	bord.	
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Snakken	gik	lystigt	omkring	bordene	og	Kl.	14.30	blev	der	spillet	op	med	god	pop	-	
og	country	underholdning	af	de	lokale	piger	Rieber,	Reese	og	Refbjerg.		

Alt	dette	for	den	beskedne	pris:	125	kr.	pr	næse.	

																																 	

Vi	er	helt	sikkert	at	finde	på	gæstelisten	igen	til	næste	år.	Det	kan	varmt	anbefales.	

Tusind	tak	til	vores	dejlige	præst	Ida	og	hendes	mandskab.	

	

DE	5	FRA	NYBORGVEJ	



45Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 

dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB
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Olaf Søndberg afholdt fernisering i Skårup Kultur- 
& Idrætscenter i Skårup søndag den 26. august.  
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

 

Mona og Olaf Søndberg foran akvareller med motiver fra Skovmøllevej. 

Søndag den 26. august var udstillingslokalet i 
Skårup Kultur- & Idrætscenter fyldt med 
besøgende, der havde glædet sig til at se Olaf 
Søndbergs nye udstilling med 40 akvareller fra 
Grønland, Peru, Rom og Skårup. Der var en fin 
invitation i sidste nummer af ”Folk & Fæ”, og 
ligeså indbydende som de to sider i bladet var, var 
hele udstillingen. Olaf Søndberg er en dygtig 
akvarelmaler, der er sikker i sit udtryk. Han evner 
at skabe en intens stemning i motiverne. Der er 
klarhed og enkelthed i kompositionerne. Olaf 
Søndberg evner ved hjælp af farver og 
komposition at skabe lys, ro og harmoni i 

billedmotiverne. Alt overflødigt er fjernet og 
tilbage står det, der er det væsentlige i 
billedfortællingen. Det er ikke alle malere, der 
behersker alle årstidens farver, men hvad enten det 
er Italiens varme okkerfarver, Perus højlands 
kulører, Grønlands blå toner eller Skovmøllevejs 
nuancer, ja så er Olaf Søndberg sikker i det hele. 
Som tilskuer mærker man malerens glæde ved at 
omsætte synsindtrykkene til farver og former på 
papir. De af læserne, der måske ikke har malet 
med akvarel, kan ikke vide, hvor vanskeligt det er, 
at få de rigtige farver frem og fastholde lyset og 
letheden i billedet, men det evner Olaf Søndberg. 
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Olaf Søndberg byder velkommen og fortæller om, 
hvor motiverne til akvareller er fra. 

 

 

Gæsterne taler sammen om akvarellerne. 

 

 

 

Mona Søndberg byder gæsterne på et glas vin 
eller vand og noget at spise. 
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Tekst : Vibe. Billeder: Vibe samt kunstnernes egne. 

Lige nu kan vi nyde Olaf Søndbergs smukke rejsebilleder i foyer og 1. sal i SKI. 

Læs mere om Olafs fernisering og udstilling andetsteds i bladet. 

I november og december udstiller Ulla Dencher 
med sine smukke, farvestrålende malerier.  
Måske vil vi komme til at se billeder fra hendes 
mange male-rejser på Færøerne, hvor billedet af 
Ulla i det smukke landskab er taget? 
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KUNSTGRUPPEN SØGER LOKALE UDSTILLERE: 

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

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

Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ”, i Brugsen og i de lokale aviser  
Kunstgruppen stiller ophængnings-materialer til rådighed og giver råd og vejledning.  

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

Kontakt Vibe: 41609211 / Ulla: 23230906 

      Mange hilsner Kunstgruppen  Skårup Kunstgruppe 
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Nyt fra Skårup Kultur og Idrætscenter – 

Kig gerne forbi Kulturcaféen – som et nyt tiltag har vi  åbent hver 

dag mandag til torsdag fra kl.18.30 til kl.21.30. 

Udover dette kan du glæde dig til vores kommende arrangementer: 

Brunch 

Nyd din søndagsbrunch i Skårup Kultur og Idrætscenter 

Stort	lækkert	brunchbord,	hvor	du	for	60kr	pr	voksen	og	25	kr	pr	barn	kan	spise	bacon,	pølser,	

røræg,	varm	leverpostej,	ost,	marmelade,	rundstykker,	rugbrød,	juice,	kaffe	og	te.	Som	noget	nyt	

tilbyder	vi	også	udskåren	frugt.	

Kommende bruncharrangementer 

Søndag	den	4.nov	2018	kl.9.30-11.00.	

Søndag	den	2.dec	2018	kl.9.30-11.00.	

I	forbindelse	med	brunch,	holder	vi	Åben	hal,	hvor	børn	og	voksne	kan	gå	i	hallen	og	spille	

forskellige	idrætter.	
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Spis sammen 

	

Du kommer og spiser, vi klarer maden 
For	40	kr	pr	voksen	og	20	kr	pr	barn	kan	du	komme	og	spise	en	varm	ret.	Menuen	varierer	fra	

gang	til	gang.Fri	tilmelding,	men	du	må	gerne	via	FB	orientere	kokken	om	hvor	mange	I	kommer.	

Kommende arrangementer 

Onsdag	den	24.okt.	2018	kl.18-21	

Onsdag	den	21.nov.	2018	kl.18-21	

Onsdag	den	12.dec.	2018	kl.18-21		

Mad og musik 

	

En hyggelig aften med god mad og god musik 
Vi	spiser	kl	18.30	og	efter	en	hyggelig	og	god	middag,	går	musikken	på	scenen.	De	spiller	typisk	

frem	til	kl.22.	Musikken	varierer	fra	gang	til	gang,	men	altid	live	bands.	

Prisen	er	175	kr	og	billetter	købes	via	nettet.	

Kommende arrangementer 

Fredag	d.	9.nov.	2018	

Fredag	d.	18.jan.2019	

Fredag	d.	15.marts	2019	
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, HVOR ALLE BØRN 
ER GLADE FOR AT GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE
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• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

( 91 62 64 57

Privat diskret anonym 
alkohol rådgivning

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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  Mad & Musik   

Flot fynsk fortolkning af stor jysk kunstner

Der findes efterhånden rigtig mange orkestre der kopierer de store kendte navne. Her i
Danmark har vi bl.a.  Die herren der spiller U2,  Queen machine der spiller Queen og
Rubber band der i mange år har spillet Beatles. Knap så kendt er Norlans stemme der har
fordybet sig i den jyske trubadur Allan Olsens sangunivers . Vi var så heldige at få fat på
dette orkester  til at stå på scenen til sæsonens første Mad og Musik aften fredag d. 14.
sept.

Mad og Musik starter jo som altid med Jakobs velkomst og den traditionelle lodtrækning
af vin sponsoreret  af  Superbrugsen.  Og fredagens lodtrækning endte nærmest  med at
blive den rene gavebod, for ud over de tre flasker vin smed Norlans stemme også 3 af
deres CD'er i puljen til lodtrækning, -en CD der i øvrigt også kunne erhverves for den
meget rimelige pris af 30 kr.



54

I  Jakobs  velkomst  blev  der  også  budt  velkommen  til  Zita  som  nyt  medlem  i
musikgruppen. Vi er glade for at Zita har lyst til at bidrage med musikalske tanker, ideer
og inspiration når der skal findes nye navne til  kommende arrangementer.  Zita havde
således også debut som aftenens billet-kontrollør.

Jeg vil også nævne at vi i musikgruppen er rigtig glade for at have fået en fast stab til mad
og alt  det  andet praktiske omkring Mad og Musik arrangementerne.  Det er Jørgen og
Merete der som tovholdere har samlet en flok flittige folk omkring sig, der stiller borde og
stole  frem,  pynter  caféen  op  med lys  og  blomster,  står  i  baren  og  ikke  mindst  står  i
køkkenet i mange timer og laver den gode mad der bliver serveret før musikken starter.
Denne  gang  en  lækker  buffet  med  svinemørbrad  indrullet  i  bacon,  flødekartofler  og
forskellige fine salater til – 5 kokkehuer til køkkenfolket !

Bagerst: Leif, Jørgen, Lars, Trine           Forrest:  Annelene, Marianne, Merete, Ingrid

Norlans stemme gik  på scenen og indledte  deres
første sæt med lidt betragtninger om navnet og om
hvorfor Norlan staves uden ”d”. De har åbenbart
ofte før oplevet alternative stavemåder. Navnet er
hentet  fra  Allan  Olsens  første  album  som  hed
”Norlan”.  Iflg  Allan  Olsens  egen  ordbog  (som
findes  på  hans  hjemmeside)  står  der  til  opslaget
Norlan :fiktiv stedsangivelse, ofte forekommende især i
tidlige  Alan  Olsen  sange.  Samt  titlen  på  hans  første
album. 

Allan  Olsens  sangunivers  spænder  meget  bredt.
Han  optræder  både  solo  og  med  band.  Og  det
samme gør sig gældende når han indspiller, det har
han også gjort  både med og uden band.  Norlans
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stemme har selvfølgelig valgt at fokusere på de numre der egner sig til band, og det gør de
ganske godt. Det er et meget afvekslende repertoire med både de stille numre og dem med
lidt mere gang i. Til den sidste kategori hører nummeret ”Vi lå jo i Herning” som nok er
det tætteste Allan Olsen kommer på noget der ligner et radio-hit. Sætlisten bød også på
numre som Allan Olsen har skrevet til Dalton. Dalton er navnet på trioen bestående af
Lars Lilholt, Johnny Madsen og Allan Olsen når de en gang imellem tørner sammen i et
musikalsk samarbejde. (-nogen vil måske kalde det et socialt eksperiment.... )

Iflg.  Norlans stemme er det  også med inspiration fra
Lars Lilholt at Allan Olsen har lavet sangen ”Nu skal
mågerne  skydes”  eneste  Allan  Olsen  sang  med  et
synge-med-omkvæd. Vi fik at vide at her i Skårup var
vi  meget  bedre  til  at  synge  med  end  da  de  var  i
Vejstrup  og  spille.....  Forsanger  og  guitarist  Torben
Konradsen formår på en meget underholdende måde
at binde numrene  godt sammen med sine små lune
fortællinger mellem numrene. De øvrige medlemmer er
Hanne Fladegaard på keyboard, Ole Jensen på guitar,
Niels Hansen på bas og Kenneth Aagaard på trommer.

Efter to flotte sæt sæt slutter en herlig aften med god
mad og god musik i godt selskab. På vej ud af døren
opfangede jeg en person der udtalte at Norlans stemme
nærmest var bedre end Allan Olsen …
-og det er vel ikke så dårligt !

Fotos: Henning Philbert   - Tekst: Erik Jensen  
 

Vi ses til næste Mad og Musik fredag d. 9. November 
musik leveres denne aften af Mikael K og Klondyke...
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Mikael	Klondyke	med	band	

Til	Mad	og	Musik	d.	9/11	i	Kulturcafeen	
Skribent:	Torben	Hansen	

Da	vi	var	til	et	møde	i	Musikforsyningen	om	dette	års	program,	fortalte	Frederik,	
at	vi	havde	fået	et	godt	tilbud	fra	Klondyke,	–	mit	svar	var	:	”fra	hvem?”		Frederik	
fortalte	om	ham,	som	om	han	var	en	verdenskendt	sangskriver	og	musikker	med	
nærmest	gudestatus	–	og	at	der	var	mange	inden	for	musikverdenen	i	Danmark,	
der	var	vilde	med	ham	----	vi	endte	med	at	sige,	”ham	tager	vi”!	

Siden		har	jeg	hørt	en	del	af	hans	musik,	og	jeg	er	er	nu	der,	hvor	jeg	glæder	mig	
helt	vildt	til	at	Mikael	K.,	som	han	også	kaldes,	kommer	til	Skårup	og	spiller.										
Så	kom	frisk	og	få	en	oplevelse	af	det	store,	og	tag	gerne	venner,	bekendte	og	
naboer	med	for	at	opleve	denne	koncert.	

	

Om	Michael	Klondyke	

Mikael	K	er	en	moderne	folkesanger;	–	en	farvestrålende	singer/songwriter,	der	
mestrer	det	danske	sprog	–	og	en	underfundig	storyteller.																																											
Siden	koncept-albummet	SANGE	FRA	NORD	udkom,	er	der	blevet	arbejdet	på	
nye	sange	i	sangskriverværkstedet	på	Klondyke	Ranch	i	Vendsyssel.	
Det	er	nu	blevet	tid	til	at	lufte	noget	af	det	nye	materiale	sammen	med	det	
efterhånden	store	bagkatalog.	Derfor	tager	MIKAEL	K	///	KLONDYKE	ud	på	
landevejen	med	koncerter.	
Han	indtager	scenen	sammen	med	sit	band	med	sine	instrumenter	(guitar,	banjo,	
mundharpe	mm.)	og	sine	vedkommende	anekdoter	og	historiefortællende	sange.		
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Mikael	K.	hilser,	og	han	glæder	sig	til	at	spille	i	Skårup	den	9/11	–	2018.	

	
Den	nordjyske	trubadur	og	sangskriver	Mikael	K	har	siden	2002	med	sit	
band	Klondyke	udgivet	6	anmelderroste	albums	med	dansksprogede	
sange:	
#GULD(2002)		
#LILLE	VAMPYR(2003)		
#VERDENSMAND(2006)		
#DEJLIG	DUM(2008)		
#UDKANTSLAND	-	sange	fra	skæve	Danmark	vol.1(2011)		
#SANGE	FRA	NORD(2014)	
	
Mikael	K	har	modtaget:	

• Danmarks	Radios	P4-pris	2007,		
• Bjørn	Afzelius-prisen	2008,	
• Gelsted-Kirk-Scherfig	prisen	2011	samt		
• Danish	Music	Award	-Folk	2012/13	som	Årets	Sangskriver.	

Tjek	ham	ud	på	en	af	de	online	musik	streamingtjenester	eller	på	youtube.	
	
Billetter	kan	købes	på	www.billet.dk	,		og	prisen	er:																																																																																								
250	kr.	(med	mad	-	vi	spiser	kl.	18.30)	samt																																																											
175	kr.	(uden	mad	–	og	du	kommer	kl.	19.45)																																																															
og	bandet	spiller	kl.	20.00!	Vi	ses	i	Kulturcafeen!	
	
Tak	til	vores	sponsorer:	
Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881	Skårup	
Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,	5700	Svendborg	
Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup	
Skårup	Tryk	og	Print,	Mølmarksvej	173,	5700	Svendborg	
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

Landevejen 19 - 5882 Vejstrup - Tlf: 40 45 01 70

mads@rkpbilpleje.dk - www.rkpbilpleje.dk
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Skårup Børnehus kunne fejre 50-års 
jubilæum den 31. august. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Margit Løve Kølle og Henning Philbert. 

 

I oplysninger fra ”Skaarup sogns Historie” fra 
1977 står der, at kommunen i april 1964 købte 
jord fra Albert Christensens ejendom til 
kirkegårdsudvidelse. I 1967 blev der solgt en 
grund til Skaarup børnehaves forældreforening, 
som senere lod børnehaven opføre der. Det var en 
mindre gruppe af tilflyttere, der tog initiativ til 
etableringen af en børnehave. Nogle af 
initiativtagerne var Elly og Claus Kølln, Anni og 
Jørgen Ohm, Skibbye og Hanne og Borup Jensen. 
Børnehavens første formand var Kremer 
Andersen, men efter kort tid overtog Claus Kølln 
formandsposten.  

 

Tre af initiativtagerne til opførelsen af Skårup 
Børnehave: Anni Ohm og Elly og Claus Kølln. Bag 
Elly Kølln står sønnen Christian Kølln.  

Ved jubilæet den 31. august deltog Anni Ohm og 
Elly og Claus Kølln til glædelig overraskelse for 
personalet og gæsterne, og Elly Kølln fortalte i sin 
tale om de gode oplevelser, initiativtagerne i årene 

1966-68 havde haft med i fællesskab at indsamle 
midler for at få realiseret planerne om at oprette 
en børnehave. Initiativgruppen bestod som sagt af 
tilflyttere, der alle havde behov for at få deres 
børn passet, fordi begge ægtefæller var på 
arbejdsmarkedet. Da først børnehaven var en 
realitet, indmeldte lokale familier dog også deres 
børn i børnehaven. For at skaffe penge til køb af 
grunden blev der afholdt forskellige aktiviteter 
som f.eks. tombola, og i løbet af kort tid var 
pengene indsamlet. Tømrermester Jørgen Jensens 
far, der også var tømrermester, fandt plads i 
kalenderen til hurtigt efter grundkøbet at gå i gang 
med byggeriet af børnehaven, og byggeriet 
startede inden byggetilladelsen forelå. Men 
Skårup Sogneråd så positivt på initiativet til en 
børnehave, så der opstod ikke problemer i den 
anledning. Børnehaven kom ind under foreningen 
”De frie Børnehaver” og var normeret til 21 børn 
fordelt på to stuer, hvor den ene stue var til børn, 
der havde brug for en heldagsplads, mens den 
anden stue var til børn, der kun havde behov for 
en formiddags- eller eftermiddagsplads.   

I arkiverne i Skårup Børnehus findes der et 
udførligt regnskab for, hvad det i 1968 kostede at 
opføre bygningerne til Skårup Børnehave. Den 
samlede entreprise var på 271.432,31 kr. Skårup 
Sogneråd støttede i 1966 oprettelsen og driften af 
det, der blev en selvejende børnehave, og først 
omkring 2006 blev børnehaven en kommunal 
institution. Senere ændredes navnet til Skårup 
Børnehus, som i dag er en del af børneområde  
Østerdalen Svendborg Kommune.                                                                                               



60

I ”Svendborg Avis” kunne man den 12. september 
1966 læse, hvilke positive punkter kommunen 
anså, at opførelsen af en børneinstitution ville 
have for Skårup. Man anså den for at være: 

• Tillokkende som tilflytterobjekt. 
• Institutionen ville kunne bidrage til, at 

kommunen kunne få flere skatteydere. 
• Flere husmødre ville, hvis de ønskede der, 

kunne tage udearbejde. 
• Kommunens indtægter ville blive forøget. 
• Arbejdsmarkedet ville få tilført hårdt 

tiltrængt arbejdskraft på mange felter. 

Citat fra artiklen: ”Alderen fra 3-7 år er et tidsrum, 
hvor barnet er i uhyre stærk udvikling, og det må 
for samfundet som helhed være en særdeles 
væsentlig opgave at skabe det mest 
hensigtsmæssige udviklingsmiljø for dets børn 
netop i denne alder. Det er grundlaget for barnets 
udvikling til et selvstændigt individ med alle 
sådanne muligheder eller forspildte muligheder, 
det gælder”. Måden at udtrykke sig sprogligt på i 
artiklen, giver en tydelig fornemmelse af, hvor 
lang tid tilbage i tiden året 1966 ligger.  

 

Pædagogisk teamleder Pia Drost og 
pædagogmedhjælper Lolita Jørgensen læser i 
"Stambogen". 

To dage før jubilæet den 31. august, mødtes ”Folk 
& Fæ”’s udsendte med pædagogisk teamleder Pia 
Drost og pædagogmedhjælper Lolita Jørgensen i 
Børnehuset. Vi sad sammen og læste i Skårup 
Børnehaves ”Stambog”, hvor der med sirlig skrift 
var indført navnene på samtlige børn, der blev 
indskrevet i børnehaven i perioden fra den 15. 
august 1968 til 1978 med navn, 
optagelsesnummer, fødselsdato, vaccinationer, 
familie m.m.  Her kan vi læse, at det først 

indskrevne barn var Lene Worm Hansen, og 
Lolita Jørgensen blev nummer 49 på 
formiddagsholdet i 1968 og startede i børnehaven 
den 1. november 1968. Elly og Claus Køllns søn, 
Christian, blev indmeldt den 15. april 1969 og fik 
nr. 70.  

I 1987 fandt der en stor renovering af børnehaven 
sted. Taget blev udskiftet, der blev lavet nyt 
køkken, og en renovering af de to gamle stuer 
fandt sted. Omkring 1995 blev børnehaven 
udvidet med en overbygning. I 1998 blev der 
bygget om igen, og der blev etableret en 
vuggestue med 14 vuggestuepladser. 

Pia Drost startede i 1998 som souschef i 
Børnehuset. I 2004 forlod Pia Drost Skårup 
Børnehus for at tiltræde en stilling som leder i 
Oure Børnehus, men hun kom tilbage i 2017 nu i 
stillingen som pædagogisk teamleder. Lolita 
Jørgensen har været ansat som pædagog-
medhjælper i 32 år og møder nu børn af de børn, 
hun startede med 1986. Sådan er det at være i 
mange år på den samme arbejdsplads. Trygt og 
godt for alle parter.  

Vi taler om artiklen fra ”Svendborg Avis” fra 
1966. Dengang var det jo stadig ikke alle kvinder, 
der var på arbejdsmarkedet, og det kunne i nogle 
tilfælde være en luksusmulighed at kunne få sit 
barn passet i en børneinstitution, hvor barnet 
havde mulighed for at lege med jævnaldrende i 
nogle timer om dagen. Sådan er det ikke længere. 
Nu er børneinstitutioner en nødvendighed, og 
1968-ernes fokus på PASNING er blevet til fokus 
på TRIVSEL, LÆRING, UDVIKLING og 
DANNELSE. Men OMSORGEN er den samme. 
For både Pia Drost og Lolita Jørgensen er det 
vigtigt at slå fast, at personalet ikke italesætter, om 
der er tid eller ej. Personalet har fokus på: Hvad er 
det bedste, man kan få ud af dagen i dag? Den 
gode gejst og tone sætter et positivt præg på 
dagene. Personalet, der består af 11 ansatte, 
arbejder de fleste dage i mindre grupper med 5-8 
børn. Og dette gælder både for vuggestue- og 
børnehavebørnene. Der er fokus på 
læringsgrupper med nærvær. Det er de voksne, der 
justerer sig ud fra børnenes behov. Der er en 
anerkendende tilgang til børnene og iblandt de 
voksne. Skårup Børnehus er et hus med højt til 
loftet. Som skribent for ”Folk & Fæ” mærker jeg 
tydeligt en oprigtig glæde og begejstring for 
arbejdet med børnene og samarbejdet med 
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kolleger, forældre, studerende og andre 
institutioner, som der samarbejdes med. Det 
gælder Damgården, hvortil børnene kommer én 
gang om måneden for at synge og danse sammen 
med beboerne. Ved sommerfesten i Børnehuset 
var der 13 beboere, nogle med rollator. 
Børnehuset er Citta Slow certificeret og har Det 
grønne Flag.  

Det er tydeligt at mærke, at Pia og Lolita brænder 
for deres arbejde. De føler sig privilegeret med 
blandt andet:  

• legepladsmulighederne 
• at Skårup Hallen ligger så tæt på 

børnehuset  
• at der er et fint og tæt samarbejde med 

Skårup Skole både på ledelsesniveau og 
blandt personalegrupperne  

• et tæt samarbejde med kirken, herunder 
sognets præst Ida Fonsbøl og organist 
Rasmus Grønborg, og muligheden for at 
bruge kirkerummet til sangaktiviteter 

• og endelig de mange udflugtsmuligheder 
tæt på Oluf Ringsvej. 

Pia og Lolita er glade for den gode 
forældreopbakning. Forældreforeningen tager 
initiativ til mange fælles oplevelser som 
filmaftener, sang- og motorikarrangementer, og 
nogle gange er det kun for forældrene, andre 
gange deltager personalet. Forældrene er 
hjælpsomme. Mange tilbyder at bage og hjælpe, 
hvor de kan. Den 15. marts 2017 efter, at 
personalet havde holdt personalemøde ventede 
nogle forældre på, at alle skulle tage hjem. Så gik 
de i gang med at sætte et stort banner op, hvor der 
stod: ”TAK FORDI I PASSER GODT PÅ 
VORES BØRN”, og inde i køkkenet var bordet 
fyldt med chokolade, kage og blomster. Og som 
Pia og Lolita sagde: ”Der var ingen anledning”. 
Det var så rørende. Sådan noget varmer og gør, at 
man som ansat virkelig får lyst til at gøre sit 
yderste.  

Pia Drost slutter samtalen med ord til eftertanke:                                                                      
Kultur er ikke noget, man har. Det er 
noget, man skaber hver dag. 

På selve jubilæumsdagen den 31. august var der 
fest i Skårup Børnehus fra morgenstunden. Om 
formiddagen, var der børnefest. Børnene hoppede 
og legede i en hoppeborg, og der foregik mange 

forskellige aktiviteter for børnene herunder 
spisning af pølsehorn og slushice.  

 

Gæsterne er klar til eftermiddagens program. 

Kl. 15.00 var der mange forældre og gæster 
udefra, der gik op ad den røde løber og kom om på 
legepladsen, hvor der var pyntet festligt op. Nu 
var det tid til at høre festtaler og børnesange.  

Områdeleder Mai-Britt Strøm indledte rækken 
af taler.  

     

Teamleder Pia Drost fortalte derefter kort om 
eftermiddagens program og bød alle:  

”Rigtig hjertelig velkommen”.   
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Formanden for Børne- og Ungeudvalget, 
Henrik Nielsen, gav et alsidigt historisk 
tilbageblik og sagde, at det var fantastisk, at 
”fødselshjælperne” Kirsten Ohm, Elly og Claus 
Kølln var kommet for at deltage i Børnehusets 50-
års jubilæum.  

 

Henrik Nielsen sagde blandt andet, at Svendborg i 
2006 begyndte at overveje, om der skulle finde en 
sammenlægning sted af Bakkehuset og Skårup 
Børnehus, der jo begge er to af Østerdalens 6 
børnehuse. Henrik Nielsen havde kopieret Thøger 
Larsens sang: ”Danmark nu blunder den lyse nat”. 
Sangen var valgt, fordi melodien er komponeret af 

Oluf Ring, der i perioden 1930 til sin død i 1946 
boede i Skårup. 

 

Skoleleder på Skårup Skole, Steen Christian Knutzen, 
sang for til sangen: "Danmark nu blunder den lyse 
nat" og alle de tilstedeværende sang med, mens 
solen skinnede fra en næsten skyfri himmel.

 

 Pia Drost fik atter ordet og talte bl.a. om noget af 
det, der allerede er skrevet i denne artikel, og om 
hvordan, det er i dag.  

 

Efterfølgende overrakte Mai-Britt Strøm en 
gave fra Østerdalen. Gaven var en flot 
messingklokke med indgravering.  
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Den næste taler var en forælder.  

 

Anja Outzen holdt en flot og hjertevarm tale, hvor 
hun bl.a. talte om det fundament, der blev skabt 
for 50 år siden. De ydre ting forandres gennem 
tiden, men ånden er stadig den samme. Personalet 
værner om kerneopgaven: Vores børns trivsel.  

  

 

 

Det sidste punkt inden kaffe og kagespisningen 
var to sange, som blev sunget overbevisende højt 
og klart af børn og personale. Først ”Østerdalens 
sang” på melodien: ”Mariehønen Evigglad”, og 
derefter: ”I en lille båd, der gynger”.  

 

 

Derefter var tiden kommet til, at Pia Drost 
inviterede alle de forsamlede til kaffe/te og saft og 
et overdådigt kagebord.  

 

Tillykke med de 50 år og alle 
gode ønsker for fremtiden. 
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Ældre-OL i Skårup Kultur & Idrætscenter 
onsdag den 5. september 2018.  
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

På en solrig og varm efterårsdag i tidsrummet kl. 
10.00 – 13.30 var omkring 370 mennesker - heraf 
omkring 200 OL-deltagere og 170 hjælpere fra i 
alt 13 dag- og plejecentre kommet til Skårup 
Kultur og Idrætscenter for at dyste om bronze, 
sølv og guldmedaljer i disciplinerne: duocykelræs, 
ærteposekast, bowling, og spillene ludo, jeopardy 
og jokkolo.   

     
                                                                           
Alle deltagere blev placeret gruppevis efter det 
dag- og plejecenter hver enkelt kom fra, og 
deltagerne fra hvert center var klædt i ens bluser 
eller veste. Kl. 10.20 var det fanebærernes tur til at 
marchere samlet ind i salen. På de 13 
navnebannere stod navnet på hver enkelt dag-og 
plejecenter. Der stod: Tåsinge Plejecenter, 
Syrenen Tåsinge, Caroline Amalielund, 
Aldersro, Munkevænget, Bryghuset, Ollerup 
Plejecenter, Sygekassens hjem, Trollemose, 
Thurø Thurøhus, Gudbjerg, Stenstrup og 
Damgårdens Dagcenter. I alt 13 dag- og 
plejecentre deltog i begivenheden. 8 musikere fra 
”Årslev Spillemandslaug” spillede dejlig 
folkemusik, mens alle i salen klappede taktfast, da 
fanebærerne kom ind i salen.                                         
Nu kunne festen tage sin begyndelse. 

Socialudvalgsformand Hanne Klit holdt 
åbningstalen og talte om vigtigheden af aktivitet, 
fællesskab og inklusion. Så skulle fællessangen 
synges. ”Der er et yndigt land”. Én tyvstartede på 
sangen, men så blev der fundet fælles fodslag, og 
alle, der kunne, sang med på Danmarks 
nationalsang. Rådhuskantinens personale havde 
tilberedt brunch, som det nu var tid til at indtage.  

Så er der gjort klar til brunch. 

 

Deltagerne fra Damgårdens Dagcenter var klædt i 
iøjnefaldende ens blå bluser med et foto af 
Damgården foran på blusen. 

Det var vigtigt, at alle fik energi, for efter 
brunchen skulle alle deltagerne ud og dyste mod 
hinanden i de to discipliner, de hver især havde 
valgt ud på forhånd hjemmefra. To 
”sygeplejersker” hver forsynet med en vogn med 
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”medicin” og ”stimulerende medikamenter” gik 
rundt og spurgte alle, om der var nogen, der havde 
behov for en opstrammer. ”Ja”, sagde nogle af 
deltagerne med et smil om munden: ”Jeg føler mig 
også lidt dårlig”. 😊😊 

 

Hvem har brug for 2. hjælp? 

Så skulle slagsangen synges på melodien: Det 
hammer hammer fedt”.  

”Vi kæmper ved OL – og tror på vores held.                                                                   
Cykel eller dart – stille eller fart.                                                                                    
Mange discipliner – det sjovt, og hvor vi griner,                                                             
og målet er at få pokalen hjem.”    

Motion for sjæl og krop – så vågner alle op.                                                             
Sidde eller stå - ja, alle mand klør på,                                                                          
for her er plads til alle – vi giver den en skalle,                                                          
og får en dejlig dag i venners lag.”  

                                                                                                                                                
Kampgejsten kom frem, og nogle af deltagerne 
havde hjemmefra skrevet på ryggen af deres vest: 
”Vi går efter guldet”, og ”En sikker vinder”, jo det 
var tydeligt at mærke kampånden. Jeg talte med 
Pia Christensen fra Damgårdens Dagcenter. Pia 
fortalte, at mange af dagcenterets brugere allerede 

i januar begyndte at tale om, at nu skulle de altså 
snart i gang med at øve til OL. Det er en vigtig 
begivenhed, som dagcentrets brugere ser frem til. 
Det er i år 11. gang, at der holdes ældre OL, og 
begivenheden afholdes hvert år den første onsdag 
i september.  

 

Glade deltagere i Ældre-OL. Alle fra Damgårdens 
dagcenter. Dorthe spiller på rumsterstang.  

 

Der blev dystet indtil kl. 13.00. 
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Så var det tid til en fortjent pause, hvor der blev 
serveret is, øl, vand,  

 

og kl. 13.30 kom det spændende øjeblik, som 
mange ventede på, nemlig 
præmieoverrækkelserne. 

Fra Damgårdens dagcenter vandt Stinne 
Sørensen guld i ærteposekast.  

 

Det var et vellykket 
arrangement med glade og 
forventningsfulde deltagere, 
der kunne drage hjem med 
gode minder fra en dejlig dag.  
 

 

I spillet Jeopardy vandt 4 kvinder fra                       
Damgårdens Dagcenter sølvmedalje.     

 Thurøhus og Caroline Amalielunds plejecentre 
vandt hver 4 medaljer. Derfor må de deles om 
vandrepokalen.  

                       

Hvert plejecenter har pokalen ½ år.  

 

Rikke Foged Madsen fra 
Ådalen holdt afslutningstalen 
og takkede for det store 
fremmøde, takkede de mange 
deltagere, personalet på 
plejecentrene, alle de 
frivillige hjælpere herunder 
unge fra Erhvervsforskolen, 

der hjalp med praktiske opgaver som at rejse 
keglerne i bowlingspillene og en stor tak til 
ældrerådet, der har bidraget økonomisk og 
arbejdsmæssigt til gennemførelsen af 
arrangementet.  
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EFTERÅRSLEGESTUE 

 
 

Indbyder alle til legestue fredag d. 2. nov. kl. 1930- 2300  

på 

Vejstrup Efterskole, Højskolevej 49, Vejstrup 

Instruktører: Lis Kaa og Tina Skov 

Musik: Foreningens egne spillemænd mf.  

Alle fremmødte spillemænd er velkomne, får entre og kaffe. 

 

Alle er meget velkomne. 

Entre, kaffe/te og brød 85,00 kr. 

Børn under 12 år gratis 

 

 

 
 
 

Tilmelding senest d. 28. okt. 2018 

Jørgen 22372977 / Tove 30247466   
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

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

30 24 71 86
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																																																							Lokalhistorisk	Forening.	

For	nogen	tid	siden	var	der	en	Skårup	borger	der	spurgte	om	foreningen	snart	skulle	
fortælle	lidt	lokalhistorie	igen.	Det	skal	vi	d.	10.	oktober,	det	er	så	overstået	når	
dette	blad	kommer	ud,	men	d.	26.	november	er	der	igen	foredrag,	og	da	er	det	om	
en	speciel	håndværker	der	har	haft	værksted	her	i	Skårup,	nemlig	Danmarks	sidste	
gode	billedskærer,	Frederik	Lindballe,	som	var	kendt	langt	udenfor	landets	grænser,	
fortalte	jeg	spørgeren.	Men	efter	et	par	sekunder	måtte	jeg	føje	til,	det	kan	du	jo		
ikke	komme	med	til,	for	du	er	vist	ikke	medlem	af	foreningen.	Det	er	nemlig	sådan	at	
medlemmer	bliver	inviteret	til	5	arrangementer	om	året,	hvor	af	det	ene	er	kendt	
som	et	offentligt	arrangement	sidst	i	februar,	hvor	alle	er	velkomne	til	den	gratis	
fortælling.	Det	var	jeg	ikke	lige	klar	over	sagde	spørgeren,	hvordan	bliver	jeg	
medlem,	og	hvad	koster	det?	Du	melder	det	bare	til	mig,	var	mit	svar,	og	det	koster	

så	lidt	som	40	kr.	pr.	person	om	året.	Derved	fik	foreningen	2	nye	
medlemmer.	Så	hvis	du	vil	høre	om	familien	Lindballe	og	se	en	masse	flotte	billeder	
af	hans	arbejder,	bl.a.	Th.	Stauning	udskåret	i	træ,	så	mød	op	i	Pensionisthuset	
mandag	d.	26.	november	kl.	19,30	og	meld	dig	ind.	Det	skal	dog	indrømmes,	at	
denne	aften	sælger	foreningen	gløgg	og	æbleskiver	til	en	billig	pris,	som	hjælp	til	
arkivets	drift.	Her	et	par	billeder	af	møbler	skåret	af	Lindballe.	

	

På	arkivets	vegne	Richard	Sørensen.	52148876	eller		richard@sydfynsmail.dk	
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Det sker i Vejstrup Valgmenighed

Kulturcafé 
22. oktober kl. 14.40 til 16.30
Forstander på friplejehjemmet i Svendborg Sten Dokkedal fortæller om det nye

plejehjem og udfordringerne ved at træffe beslutning om at flytte på plejehjem.

Alle mandage starter vi kl. 14.30 i kirkehuset, Brudagervej 6, Vejstrup.

Foredrag og kaffe koster 50 kr. pr. gang, som betales ved ankomst. Tilmelding til Asta Fjord: tlf. 62 25 19 92,

mail: astafjord@mail.dk

Kunstrunden: Steen Pilgaard om Storm P 
25. oktober kl. 19.30 i Kirkehuset, Brudagervej  

   

Fællessang 3 generationer vælger sange 
30. oktober kl. 19.30
I efteråret søsætter vi et nyt projekt, idet vi inviterer til sang og musikaftener et par gange inden jul med titlen ”Tre generationer vælger 

sange ” – det er formentlig med til at aftenens sangvalg bliver forskelligartet og ganske spændende. 

Har I lyst til at være en af familierne til disse aftener – kontakt André Isager på telefon 20 78 61 87.

Kulturcafé 
5. november kl. 14.30 – 16.30
Anders Carlsson viser filmen om ”Martin Luther” med et kort oplæg om den historiske baggrund.

Kirkehuset, Brudagervej.

Novembersang 
7. november kl. 17.00 – 18.00  
En times sang fra højskolesangbogen med André Isager ved klaveret og Anne og Emma Tingager som sangværter.

Kulturcafé 
19. november kl. 14.30 – 16.30
Herdis Iversen viser Vejstrup Valgmenigheds hjemmeside og gennemgår, hvordan man finder rundt på den. 

Efter kaffen står Ingrid Madsen for en sangtime. Kirkehuset, Brudagervej.

Kunstrunden Anders Carlsson om “Bornholmermalerne” 
22. november kl. 19.30
Kirkehuset, Brudagervej    

I det første kunstforedrag tager jeg udgangspunkt i, at jeg som dreng meget tidligt blev ført ind i Bornholmermalernes spændende 

verdener. Min familie og jeg boede midt på den vidunderlige solskinsø, og de forunderlige billeder af Niels Lergaard, Oluf Høst, Edward 

Weie og Olaf Rude – og flere andre – blev en lige så afgørende sanseoplevelse for mit drengesind som duften af røgede sild og farverne 

fra de blå lupiner og lyden af vinden, der tyst kærtegner de høstklare kornmarker. 
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Super Smørrebrød fra SuperBrugsen til 

den Super flittige indsamlergruppe !
Hvor heldig kan man være?              Tekst of fotos: Henning Philbert

Vi var så heldige igen i år, at den flittige indsamlergruppe fik det fineste superlækre smørrebrød 

fra vores lokale SuperBrugs, da den mødtes til optælling og evaluering af årets indsamling.

Derfor en stor tak til SuperBrugsen for det dejlige smørrebrød.

Der er sket en del udskiftning i slagterafdelingen siden sidste år, så jeg benyttede lejligheden til 

at snakke lidt med de ny-ansatte.

SuperBrugsens nye slagter-team

Janne Marie Andersen kommer fra Vejle, og er

udlært i SuperBrugsen i Lystrup.

Der er virkelig gang i smørrebrødet hver 

torsdag, hvor det er særdeles billigt.
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Slagtermester

Henrik Hjære er 44 år og kommer fra 

Langeskov. Han er gift og har 2 piger på 7 og 8

år.

Henrik er udlært som butiksslagte i Kværndrup

Slagterforretning i 1996 og i år 2000 tog han 

slagtermester uddannelsen i coop. - Så gik 

turen til Kvickly i Sønderborg som mestersvend 

og senere som slagtermester i SuperBrugsen i 

Nr. Lyndelse og Ferritslev.

Han har også solgt ost for for Ullerslev Mejeri i

4 år, og har været slagtermester i Byens 

Køkken i Odense, som hver dag laver mad til 

2500-3000 personer. - Senest kom han fra 

Dagli Brugsen i Ullerslev som slagterester.

Og nu er det så SuperBrugsen i Skårup.

Gourmet slagter lærling.

Thomas Brus er 29 år, og har boet i Svendborg 

i 3 år. Han har 2 børn på 2 og 4 år.

Inden Thomas gik i gang som slagter, har han 

arbejdet 6 år som pædagogmedhjælper i en 

børnehave og sfo.

Han har nu været ansat i SuperBrugsen i et år,

hvor han er rigtig glad for at være.

Mødet med alle de rare kunder betyder, at 

Thomas altid er føler, det er rart at være på 

arbejde. Han er glad for, at kunderne sætter 

pris på hans arbejde. Det giver ham energi til at

fortsætte med at lave nye lækre produkter.

Folk & Fæ Indsamlergruppen siger endnu 

engang mange, mange tak til SuperBrugsen for

det fine smørrebrød.



73

Paw Henriksen
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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Lørdag d. 4. august kl. 11.00, mødte 80 
glade og forventningsfulde medlemmer af 

Skårup Sogns Borgerforening op til en 

længe ventet begivenhed. 

 
Turen gik igen i år til det fantastiske 

Cirkus Summarum i Århus.  

Cirkus Summarum er en årligt tilbage- 
vendende begivenhed, hvor overskuddet går 

til Muskelsvindfonden. I år var vi så heldige 

at have fået billetter til Live optagelserne.  

 
På parkeringspladsen ved Super Brugsen 

blev vi afhentet af en dobbeltdækkerbus fra 

Hjallese Minibusser. Morten, som sidder i 

Skårup Borgerforenings bestyrelse, havde i år 

igen, tilbud at være chauffør på turen. Vi siger 

tusind tak til Hjallese Minibusser og Morten 

for hjælpen med transporten.  

 
Undervejs kunne vi nyde vand og juice, 

sponsoreret af Vognmand Arne Bondo 
Pedersen og Søn ApS, hvilket der blev sat 

stor pris på.  

Vi var også, så heldige at SuperBrugsen Skårup 
havde sponseret frisk frugt til alle. Et kæmpe tak skal 

der lyde til begge.  
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vel ankommet til cirkuspladsen kunne man 

inden forestillingen, nyde sin medbragte 

mad, købe souvenirs og nyde de mange 

sjove aktiviteter på pladsen. 

Der var hoppeborge, gynger, senge man 

kunne hoppe i, masser af muligheder for 

udklædning, sceneshow med dansere, 

tegneområde og mange andre sjove ting. Det 

var det rene slaraffenland for børnene, og de 

nød det! 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I år havde vi fået pladser i Klovne blokken.  

Hvilket bestemt ikke var dårligt, da det var  

lige midt for. 

Det er jo dejligt når det kan lade sig gøre. 
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Intet kunne dog måle sig med den 

fantastiske Cirkusforestilling. Inden vi gik i 

gang, fik vi hurtigt forklaret instrukserne, for 

hvordan man skulle forholde sig, når der 

skulle live optagelse. Dette ødelagde dog på 

ingen måde oplevelsen. Der blev grinet, 

klappet, sunget med, og udvekslet smil 

blandt forældrene på tværs, når børnene 

kom med glade udbrud og begejstrede hvin. 

 
Børnene var medlevende, begejstrede og 

optaget af den fantastiske underholdning, 

som foregik på scenen.  I år fejrede Cirkus 

Summarum 10 års fødselsdag og havde 

igen samlet de fleste af børnenes favoritter 

fra Ramasjang i én forestilling. Bamsen, 

Chico, Rosa fra Rouladegade, Hr. Skæg, 

Kristian, Sprinter Galore, Heino, Signe 

Lindkvist, Jakob Riising samt Motor Mille, 

som tydeligt var en af de store favoritter 

hele vejen igennem, både hos børn og 

voksne.  

 

Bamse er bange for at alle har glemt hans 

fødselsdag, Cirkus direktøren er kommet til 

at love at forestillingen i år har dyr og Heino 

vil bare gerne bevise at han er god til 

noget. Motor Mille slår sig ud som akrobat.  

Det var en helt igennem dejlig dag og både 

børn og voksne var blevet mange gode og 

glade minder rigere, da vi igen, ved 20.30 

tiden var tilbage i Skårup.  

 

Vi, i Skårup Borgerforening, tør endnu 

engang at kalde turen for en succes. Hvor 

turen går hen næste gang er endnu uvist, 

men der er kommet nogle forslag og vi 

tager gerne imod input. 

 
Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har forslag 

til andre ture fremadrettet - også ture som 

ikke kun er målrettet børnefamilier. 

Skriv til os på mail: 

skårupborgerforening@hotmail.com 

eller på vores facebookside: Skårup 

Borgerforening, hvor I også kan følge med i 
vores kommende arrangementer, hvis I 

husker at ”synes godt om” siden. 

 
Tak for en dejlig tur og den enorme 

opbakning! 

 
Tekst: Kitt West  

Billeder: Venligst udlånt af deltager på medlemsturen 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
 
Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus: 
 
Mandag den 5. november kl. 19 – Andebanko med sidegevinster: 

 

Der har i gennem flere år været holdt ”andebanko” 
i forsamlingshuset, så vi kan efterhånden sige 
”Traditionen tro”, holder vi igen banko med 
ænder.  
 
Vi åbner dørene kl. 18, hvor der kan købes 
bankoplader og lidt at drikke i baren.  Banko 
begynder kl. 19.00.   
 

I pausen kan købes diverse drikkevarer og brød til 
kaffen.  

NYT NYT NYT:  Damgårdsbussen kører. Bestilles på tlf. 5195 6949. 
Pladser efter først til mølle. 

▄ 
 
Der er fredagsbar den 16. november kl. 16-18.  
Kom og vær til et par hyggelige og uforpligtende timer inden den travle december begynder. Tag 
børnene med vi har indrettet en børnehjørne. 

▄ 

 
Torsdag den 29. november kl. 19.00 – En aften med Jacob Haugaard. 

 

Det er lykkedes for os at få plads i Jacob Haugaards kalender, så han 
kommer og underholder i forsamlingshuset. 
 

Jacob Haugaard er kendt for meget og en præsentation er egentlig 
overflødig. Han er bl.a. kendt for kæmpehittet ”Det Hammer 
Hammer fedt”, Spørg Charlie, mange musikudgivelser,  den 
politiske karriere som politiker fra 1994 til 1998, hvor han blev valgt 
til Folketinget på sin egen liste SABAE – Sammenslutningen Af 
Bevidst Arbejdssky Elementer. Ud over at have været politiker og 
entertainer, har han bl.a. arbejdet som: Rengøringsassistent, murer-
arbejdsmand, montør, sømand, pædagog, lærer og portør. 

 

Kom og oplev Jacob Haugaard live – det bliver bestemt ikke kedeligt. 
 

Pris for denne aften er 200 kr. 
 

Tilmelding senest den 26. november på: 
 https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ evt. til Preben på tlf. 2147 1488. 

▄ 
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Støttegruppen holder julebanko mandag den 3. december kl. 19: 
 

 

Traditionen tro holder Støttegruppen julebanko.  Som altid åbnes dørene kl. 18 
og vi går i gang med ”pladerne” kl. 19. 
Der er gode præmier på ”hylderne”, måske er du den heldige at komme hjem 
med nogle gode sager. 
Da vi er nået ind i december vil der kunne købes gløgg og æbleskiver og 
naturligvis er baren også åben. 
Overskud går til anskaffelser i forsamlingshuset. 

▄ 
 
Juletræ lørdag den 22. december kl. 17: 

 

 

 
Der er traditionen tro, juletræ for børn og voksne den 
22. december. 
 
Tilmelding nødvendig. Oplysning om pris m.m. se 
husets hjemmeside:  
www.aabyskov-forsamlingshus.dk hvor der også kan 
ske tilmelding fra den 1. december. 
 
Vi ser frem til, at der igen i år er stor opbakning til 
årets juletræ. 

▄ 
 
Foreløbigt planlagte arrangementer i 2019: 
 
Dilettant – Årets stykke ”Farlig Fødselsdag”: 
Traditionen tro er der dilettant i 2019.  Der er forestillinger den 23., 24. og 27. februar samt 1. 
marts. Der sker nærmere omtale i Folk & Fæ i december. 
 
Generalforsamling: 
Den årlige generalforsamling holdes onsdag den 20. marts. 
 
Frokostkoncert med Fangekoret søndag den 26. maj: 
 

 

 
Frokostkoncerten i oktober 2017 blev hurtigt udsolgt og var en succes.  
En særligoplevelser for de der overværede koncerten og korets 
medlemmer.  En koncert der høstede stort bifald og gav stof til efter-
tanke.  Vi fik efterfølgende flere forespørgsler om en gentagelse.  Det 
var ikke let. 
 
Det er vanskeligt at få plads i Fangekorets kalender, men det er 
lykkedes at få en dato i 2019 – blev aftalt i 2017.  Da det blev godt 
modtaget med en frokost før koncerten, gør vi det igen.  
 
Mere om koncerten og oplysning om tilmelding i Folk & Fæ i Februar  
eller april 2019, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

▄ 
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Gennemførte arrangementer! 
 
Fredag den 17. august – udvidet fredagsbar med Grillaften: 

 

I lighed med sidste år blev der holdt udvidet fredagsbar den 
17. august. Vi havde lånt en stor grill fra Åbyskov 
Strandcamping.  

Der var ikke mødt så mange som sidste år, men dem der kom, 
skabte en god stemning og aftenen blev ”krydret med levende 
musik fra Åge og Finns Duo. 

 

  
 

   
▄  

 
Fredagsbar den 7. september: 
Selv om fremmødet ikke var særlig stort, blev det et par hyggelige timer.  Vi fortsætter med 
fredagsbar som en af mulighederne for beboerne i lokalområdet kan mødes og få et par timer i 
afslappet atmosfære. 

▄ 
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Fællesspisning torsdag den 13. september: 
Tekst og foto af Ellen Larsen, støttegruppen. 
 
     

 

Støttegruppen havde arrangeret fælles-
spisning, hvor der blev budt på hjemme-
lavede frikadeller, kartofler, brun sovs, 
salatbar og isdessert samt kaffe til de 
voksne.  Fællesspisningen var også rettet 
mod børnefamilierne, så man kunne holde 
fri fra madlavning og hygge sig nogle timer 
sammen med andre i forsamlingshuset.  

Der var desværre kun tilmeldt 24, hvoraf der 
var 3 børnefamilier med 5 børn.  Ikke mange, men det blev en meget hyggelig aften.  Vi havde til 
lejligheden indrettet et legehjørne til børnene, der fungerede fint og vil blive gentaget ved andre 
arrangementer, hvor der er børn med. 
 
Der skal ikke rettes nogen kritik af den begrænsede tilslutning, men alligevel undrer det, at der ikke 
var bl.a. flere børnefamilier, der sluttede op om arrangementet, når der nu var en mulighed for at få 
en ”friaften” fra madlavning og opvask.  Måske var menuen og dagen et forkert valg eller måske er 
der helt andre grunde til, at vi ikke blev så mange? 
 
I støttegruppen er vi fortsat indstillet på at lave arrangementer for alle, men der er brug for flere 
”hænder”, der vil være med til at gøre et stykke arbejde, aktuelt ligger arbejdet på meget få 
personer. Selv om vi er engageret og et godt hold, er der behov for nye kræfter, hvis vi skal 
fortsætte med aktiviteter og tilbud.  
 
For at komme med de rigtige tilbud, skal der også være nogen, der kommer med ideer til 
arrangementer. I støttegruppen har vi brug for at få nogle nye med, der vil gøre et stykke arbejde for 
at sikre og bevare ”Det levende Forsamlingshus”. KORT SAGT! Vi mangler ny inspiration til 
planlægning og arbejdskraft.  Der kræves ikke meget, blot nogle få timer en gang imellem.  Er Du 
interesseret, har lyst til at være med eller har nogle ideer til aktiviteter, så kontakt støttegruppen: 
Ellen tlf. 4224 4854, Christiane tlf. 2761 0758, Gitte tlf. 3035 1557, Karsten tlf. 4042 1458 

▄ 
 

Litterær Middag fredag den 28. september – det var en succes.  En ny,  spændende 
og interessant måde at opleve mad og kultur på. 
Tekst og foto Jørgen Larsen 
 
I samarbejde med Svendborg Bibliotek holdt vi Litterær Middag, hvor arbejdsdelingen var helt klar. 
Biblioteket tog sig af litteraturen og huset tog sig af at lave maden.  Arrangementet var udsprunget 
af, at Svendborg Bibliotek har mange forskellige tilbud, men de foregår på biblioteket i Svendborg, 
men hvorfor altid der?  Hvorfor ikke trække et arrangement ud til os i Åbyskov?  Egentlig nok et 
eksperiment!  Hvor mange ville deltage?  Kunne det fange interessen?  Biblioteket havde tidligere 
lavet et tilsvarende arrangement med god tilslutning. 
 
Vi kunne melde udsolgt med godt og vel 80 deltagere.  Dejligt med stor opbakning, men samtidig 
en undren over hvor stor geografisk spredning, der var m.h.t., hvor deltagerne kom fra: Langeland, 
Ulbølle, Svendborg, Thurø, Tåsinge, Skårup, Vejstrup m.fl., ikke mange fra vores nærområde:  
Åbyskov og Skårupøre. 
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De 3 bibliotekarer havde fundet 13 forskellige bøger frem, hvori der indgår noget om mad og 
drikke. Der blev læst afsnit op fra bøgerne og ud fra dette og den mad, der blev serveret, kunne 
deltagerne være med i en gætteleg om forfatter og titel. 
 
 

 

 
De 3 bibliotekarer: Tina Karina Mortensen,  
Eva Jensen og Irene Gitz Christensen   

Et godt udvalg af poesi og romaner, der 
understregede hvilken rolle mad og 
sanseoplevelser spiller for mennesker. De 3 
bibliotekarer imponerede med deres engage-
ment og deres måde at fremlægge de relevante 
afsnit i de valgte bøger.  
  
Deltagerne blev udfordret til at gætte hvilke 
bøger de enkelte uddrag kom fra.  Der blev 
gættet men kun en enkelt nåede 12 rigtige og et 
par stykker nåede 11 rigtige, hvor præmien var 
en god bog.  Der var 6 der havde 10 rigtige og 
her blev der trukket lod om 6 præmier til en 
oplevelsesaften på biblioteket med ledsager. 
 

 
Køkkenet blev udfordret til at servere 5 små forretter, en varieret hovedret og dessertanretning med 
4 forskellige komponenter - passende til det litterære udvalg. En stor tak til køkkenholdet og de 
mange hjælpere der knoklede med denne opgave. 
 

 
 

Mad-, køkken- og serveringsholdet: Karen Margrethe, Preben, Kirsten, Elin, Christiane, Anne 
Grethe, Ellen og Lisbeth 
 
Kort sagt  - dem der ikke oplevede denne særlige aften, er gået glip af meget. Vi har et ønske om at 
kunne fortsætte samarbejdet med biblioteket, Måske om et tilsvarende arrangement, en 
forfatteraften eller noget helt andet.  
 

   
▄ 
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Stjernekoncert i Vejstrup Forsamlingshus 
med Anne Dorte Michelsen

I marts var Anne Dorthe Michelsen nødt til at aflyse sin koncert 
i Vejstrup Forsamlingshus på grund af sygdom. 
I stedet var Marie Frank frisk og sprang til, og publikum fik 
alligevel en rigtig fin aften. 

Allerede dengang lovede Anne Dorte Michelsen, at hun ville 
erstatte den aflyste koncert. Det gør hun nu d. 16. november 
kl. 18 i Vejstrup Forsamlingshus, hvor hun vil optræde 
med sit nye show: ’Jeg vil huske’.

Der bliver mulighed for at opleve en unplugged version af vores alle sammens ’Venter på far’- og 
’Tøsedrengene’-stjerne, der er sig selv kun med en guitar og et piano på scenen, hvor hun tager 

os på en musikalsk rejse gennem sit liv.

Showet følger lille Anne Dorte på otte år fra hun første gang satte hænderne på sin onkels piano, 
gennem pubertetens længsler, drømme og følsomme guitarspil, 

frem til de store hits med ’Tøsedrengene’ og ’Venter på far’.

Showet kommer også omkring Anne Dorte Michelsens seneste soloalbum: ’De voksnes rækker’.
Michelsens underfundige og ligefremme måde at digte sange om alt fra forelskelser til friværdi, har gjort 
hende elsket af mange. Hvem har ikke gjort dansegulvet usikkert med megahittet: ’Sig du ka’ li’ mig’? 
Eller danset håndholdt og sjælfuldt til ’Jeg har lagt mine våben for dig’? Der bliver mulighed for at 

høre sange fra Michelsens mere end 40-årige karriere som musiker og sangskriver.

Vi lover, at det bliver både længselsfuldt, ligefremt og lattermildt, når Anne Dorte Michelsen går un-
plugged på scenen med guitar og klaver og fortæller sin egen og musikkens historie fra engang på en 
villavej vest for Aarhus og til i dag, hvor sangene stadig melder sig, og vil skrives og synges, som altid.

Der er mulighed for at spise en lækker middag inden koncerten.
Spisning og koncert: 250 kr.

Koncert: 200 kr.
Billetter: kontakt Henrik Kramer 81612106. Betaling via MobilePay.
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Foto og tekst:
Henning Philbert

Det var en festlig dag da SkårupGrafisk 
/TrykogPrint inviterede venner familie, 
nye naboer, forretningspartnere samt 
kunder på et glas og en pølse fra den 
lejede pølsevogn, der var bemandet af 
parrets 2 døtre.

Det tegnede ellers til uvejr i morgentim-
erne, men som de første gæster trådte 
ind af døren kl. 12 begyndte solen at 
skinne og det holdt til de sidste gæster 
drog afsted ca. 5 timer senere.

Der var mødt overvældende mange 
gæster op, Skårupborgere der ville ønske 
tillykke med udflytningen trods det savn 
det bliver i Skårup.
Gamle og nye kunder, venner og 
familie nød solen og det kolde øl på fad 
og måske endnu en pølse fra vognen :-)

Folk og Fæ ønsker hjerteligt tillykke 
med de nye flotte lokaler.

SkårupGrafisk i nye lokaler
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

folkogfae.dk

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Onsdag d. 24. oktober kl. 18
Årets første spis-sammen i SKI

Torsdag d. 31. oktober kl. 18 
Høstfest, vi spiser suppe og kød med peberrodssovs 
Høsttale v/ sognepræst Ida Fonsbøl i Pensionisthuset

Fredag d. 2. november kl. 19.30-23
Legestue med Brudager Folkedansere

Fredag d. 9. november kl. 18.30
Mad og musik i Kulturcaféen

Fredag d. 16. november kl. 18
Koncert med Anne Dorte Michelsen, 

Vejstrup Forsamlinghus

Lørdag d. 17 november 2018
Inca Spejderne har Avisindsamling i Skårup

Tirsdag d. 20. november kl. 19.30
Foredrag af Marianne Florman, Sydfyns fri Fagskole

Onsdag 28. november kl. 14 
Juleafslutning med gløgg og æbleskiver

Underholdning og fællessang med Andre Isager 
i Pensionisthuset

lørdag d. 23 februar 2019
Inca Spejderne har Avisindsamling i Skårup

Nye arrangementer: 
Vejstrup Valgmenighed

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

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

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