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 Kære Folk & Fæ læser!
Det har været et rigtig godt år.
Året 2017 er ved at rinde ud. 

For mange af vore ungen læsere er det sikkert et  
sprogbrug, der tilhører deres foreældre eller deres  
bedsteforældre.
Det er også derfor, jeg bruger det.
Det er så utrolig vigtigt, at de nye generationer melder  
sig ind i det nære samfund. Der mangler unge aktive  
mennesker i mange foreninger og instutioner. 
Derfor: Kom og vær med til at præge din fremtiden og  
dit liv i dit lokale samfund.
Og så tror du måske, det er det sædvanlige politiske  
kævleri, men nej - nej …..........
Folk & Fæ inviterede alle lokalpolitikere til hver at lave  
en hel side i bladet . -  Der kom ikke en eneste, - - - -  så  
derfor er det også på tide at meddele, at traditionen med  
at Folk & Fæ bringer en side med alle lokale politikere  
til kommunalvalg hermed er slut.
Og så til noget helt andet............
Hvor er dog helt utrolig dejligt, at så mange mennesker  
bakker op om vores lokale blad Folk & Fæ.
Men sådan et blad kommer jo bare ikke af sigt selv.
Der ligger mange hundrede - - - ja flere tusind timers  
arbejde bag. 
Det er derfor vigtigt for mig nu i det sidste nummer af  
Folk & Fæ i året 2017, - - som nu snart rinder ud, at  
sige tak til alle de mennesker, der er så afgørende for, at  
vi har et så fantastisk flot lokalblad. 
Du kan se dem her til venstre på denne side. - Muligvis  
er du træt af at høre, at de alle arbejder ulønnet for  
bladet, der udsendes til ca. 2000 husstande 6 gange årligt
Men der er jo også mange ander at sige tak til.....
Alle vennerne til Folk & Fæ, som levere så mange gode  
artikler, er en meget vigtig del af bladet.
Men - - men - - 
Vi må jo ikke glemme økonomien - - - - - - 
Prisen for at lave et så flot lokalblad ligger på den anden  
side af 200.000.- kr.
Hermed sendes en hjertelig tak til alle vore sponsorer,  
skoler, institutioner og til alle jer, der støttede vores  
trofaste indsamlingsgruppe, da de kom forbi jeres dør.
Folk & Fæ arbejder udelukkende for at støtte og styrke  
lokalsamfundet.
Derfor: Støt vore sponsorer - - -  de støtter Folk & Fæ.
Hermed sendes de bedste hilsner med et ønske om
en glædelig jul samt et rigtigt godt nytår fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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I ”Folk & Fæ” oktober 2014 kunne man læse en artikel 
om grafisk designer Anja Bøttger Thunbo, der den-
gang havde flyttet sin grafiske virksomhed ” SKÅRUP 
GRAFISK” fra privaten på Smutvej i Skårup til nyind-
rettede lokaler på hjørnet af Østergade og Nyborgvej 
i Skårup, fordi der var blevet for trangt med plads på 
bopælen. 
Nu efter tre år er rammerne igen blevet for små, og 
i disse dage kan Anja og hendes mand Rolf Thunbo 
fremvise de nye produktions- og lagerlokaler. I dag 
er virksomheden på ca. 250 m2, idet den tidligere 
pizzaforretning er blevet nedlagt og lavet om til et 
trykkeri med mange forskellige maskiner, så der herfra 
kan laves alt trykkeri arbejde lige fra visitkort, flyers, 
foldere, bannere til reklamer på biler og busser. I det 
nye produktionslokale er der blevet isat en port, så 
biler kan køre direkte ind på værkstedet. Store, høje 
køretøjer køres fortsat ind på  AUTOMESTEREN’s 
værksted overfor, hvor porten er højere, og Steen 
Fønsskov altid er villig til at åbne den.

Men lad os skrue tiden 10 år tilbage. Anja, Rolf og dat-
teren Ida flyttede i maj 2007 til Skårup, hvor de købte 
et lille, men meget hyggeligt hus på Smutvej. Anja 

fik i 2008 arbejde som grafisk designer i marketings-
afdelingen hos Mac Baren i Svendborg. Rolf, der er 
uddannet som trykker på et bogtrykkeri, var dengang 
selvstændig konsulent i den grafiske branche indenfor 
kvalitetsoptimering på trykkerier. 

         Anja Bøttger Thunbo fra                                    
kan fejre 10 år som grafisk designer i ”Folk & Fæ
Tekst: Margit Løve Kølle. 
Fotos: Henning Philbert.

GRAFiSK
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Kort efter, at Anja og Rolf var flyttet fra Helsingør til 
Skårup, så Anja et eksemplar af lokalbladet ”Folk & 
Fæ” i Skårup brugs. I dette blad annonceredes gym-
nastikundervisning, og Ida begyndte at gå til gymnas-
tik hos Gry. En dag mødte Gry og Anja hinanden i 
brugsen, og Gry sagde: ” I skal da med til halfesten. 
Der er tilmeldt 400 mennesker, og det plejer at være 
rigtig festligt”. ”Men hvad med pladser?” spørger Anja. 
”Det skal jeg nok sørge for”. Som sagt, så gjort. Gry 
skaffede pladser, og Anja kom til at sidde ved siden 
af Henning Philbert. Snakken falder på bladet ”Folk & 
Fæ”, og da Henning fortæller, at han står og mangler 
en IT-kyndig i bladredaktionen, siger Anja, at hun da 
godt vil kunne gøre en indsats for bladet i kraft af 
sin uddannelse, selvom Henning dog understregde, 
at det var vigtigt at bladets stil blev fastholdt. Hen-
ning får Anja og Rolf’s adresse, og næste dag sidst 
på formiddagen dukker han op hos den charmerende 
unge kvinde, som han har mødt til festen og håber 
på, at det er rigtigt, at hun vil indgå i et arbejdsteam 
på bladet. Og ja, det er rigtigt! Hvor heldig kan man 
være! Anja startede med at tage sig af omlægning af 
de 80-100 annoncer, der på den tid ikke var helt på 
højde med kvaliteten anno 2007. 

Måske husker bladets læsere, at der for 10 år siden 
var opsat en postkasse i Skårup Brugs, og i denne 
postkasse kunne interesserede lægge deres indlæg 
til bladet. Ofte var indlæggene håndskrevne og skulle 
altså først skrives på computer, inden de kunne gå til 
trykning. 

Dengang tog det tre dage at gøre et blad klar til trykning.
I dag tager det en aften, når Anja inden da har ud-
skrevet siderne, som redaktørerne og andre sender 
til hende via e-mail. Anja føler, at arbejdet for bladet 
har været en Win-Win situation, for igennem arbejdet 
har hun fået et stort og vigtigt kendskab til lokal-sam-
fundet, og et godt og grundigt kendskab til lokal-sam-
fundet har en stor betydning, når man driver en virk-
somhed i samme lokalområde som det, hvor bladet 
udkommer. Den 4. april 2014 nedlægges postkas-
sen. Derefter er det blevet digitaliseret. Dengang var 
Rolf chef på SvendborgTryk, og sagde, at han kunne 
give en bedre pris på trykning af bladet. Som sagt, så 
gjort. ”Folk & Fæ” udkom første gang delvis i farver i 
oktober 2012. Helt i farver sker i februar 2013. Rolf ori-
enterede om, at der ville være en prisstigning på ca 

25%, hvis bladet skulle overgå fra sort - hvid til farver. 
Men alle sponsorer sagde: ”Ja, det er i orden”. Fra 
december 2013 kom kirkebladet med i ”Folk & Fæ”. 
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I 2013 da Ida fik konstateret en kro-
nisk sygdom og havde behov for 
operation og efterfølgende pleje 
derhjemme, besluttede Anja og 
Rolf, at Anja skulle sige sit job 
op, for at tage sig af Ida på fuld 
tid. Heldigvis fik Ida det bedre, og 
blev så rask at Anja kunne starte 
arbejde igen, og valget faldt på 
egen virksomhed, for at der sta-
dig var plads til at passe Ida, når 
hun havde en dårlig dag. I beg-
yndelsen var der trykkerimaski-
ner i stuen, og hver gang, der 
kom kunder eller private gæster 
på besøg, måtte meget flyttes 
rundt eller sættes til side. Dette 
blev på sigt uholdbart, og famil-
ien anskaffede sig en stor skib-
scontainer med indlagt varme, 
der blev placeret i haven. Her blev 
maskinparken anbragt.

Denne eftermiddag, hvor bladets udsendte er på 
besøg hos SkårupGrafisk & TRYKogPRINT.dk for 
bl.a. at høre om firmaets udvikling de sidste tre år, 
får man et overbevisende indtryk af en virksomhed 
i en god og sund udvikling. I dag er der tre fuldtid-
sansatte. Anja, Rolf og Jørn Aabye. Sidstnævnte er 
uddannet smed og har tidligere været ansat på Lindø 
Skibsværft som projektleder. Senere har han taget 
en uddannelse som medie grafiker. Jørn Aabye kan 
nu fejre ét års jubilæum i firmaet i Skårup. Desuden 
arbejder Casper Magelund tre dage om ugen som 
arbejdsdreng i firmaet. Han hjælper med alt forefal-
dende arbejde. Casper er søn af John Magelund, 
der har firmaet ”Flexbolig” i Skårup. John er kunde 
hos Anja og Rolf, og da snakken faldt på travl-
heden i virksomheden, tilbød John at spørge søn-
nen om det var noget for ham med et fritidsarbejde.                                                                                                                                 
Både Anja og Rolf lægger stor vægt på god service 
og overholdelse af tidsfrister og giver klart udtryk for, 
at de evner at tage kampen op prismæssigt med 
tilsvarende virksomheder. De er begge supertaknem-
melige og stolte over den kæmpe lokale opbakning. 
Ofte er det lokale borgere, der åbner dørene for dem. 
F.eks. var det en fra lokalområdet, der anbefalede 

SkårupGrafisk til AOF i Svendborg og Østjylland. Rolf 
er stolt over firmaets fremgang og glæder sig over, at 
det er lykkedes at nå så langt på tre år. 

Selvom navnet ”SkårupGrafisk” kunne være en hæm-
sko på nettet, blev det alligevel valgt, da det lokale 
islæt var vigtigt for Anja og Rolf. Senere kom navnet 
TRYKogPRINT.dk til, og derigennem leveres der til 
hele landet. I 2017 har websiden dog ligget meget 
stille, men Rolf forventer sig meget af den i 2018. 
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Anja og Rolf har nu en ny shop klar med tilbud på 
tryksager, arbejdstøj, skilte og udstillingssystemer. 
Mange transportmidler kører rundt med reklamer, 
som Anja har designet, og Rolf eller Jørn har udført. 
Det gælder lige fra budcykler til turistbusser. Anja og 
Rolf fortæller, at de er gode til at inspirere hinanden 
og komme med nye ideer. De siger, at de er meget 
forskellige. Anja er fantastisk til kunderne og super 
kreativ (i flg. Rolf), mens Rolf er teknikeren og prak-
tikeren (i flg. Anja). 

Netværk er alfa og omega er de begge enige om. 
Anja er igennem den lokale maler Søren Hansen 
(Søren – den glade- maler, som de har skrevet i 
deres telefonbog) kommet med i BNI, der er et erh-
vervsnetværk. Det har hun været medlem af i tre år. 
Rolf er med i sponsornetværket i basketballklubben 
”Rabbits”. Både Anja og Rolf vægter netværket højt.

Ofte er der lys i forretningen til langt ud på aftenen, og 
i hjemmet drejer samtalen også tit ind på det arbejd-
srelaterede, indtil datteren Ida siger: ”Skal vi nu ikke 
tale om noget andet end arbejde?” Og familiemæs-
sigt, det må Buma den dejlige tibetanske terrier, siges 
at høre under. Den er med på arbejde om formidda-
gen, men kommer hjem til Smutvej over middag, så 
Ida og den kan være sammen, når Ida kommer hjem 
fra skole. Den er Ida’s allerkæreste, og da den har 
hår, men ikke pels, kan Anja godt tåle den.
                                                                                                                               
Er der overhovedet plads til fritid? Jo, det er der hel-
digvis ind imellem, og når familien holder fri, er det 
om at komme væk hjemmefra og ligge i telt med an-
dre ”skøre” mennesker, der lige som Anja og Rolf er 
motorcykelentusiaster. Anja kører med sidevogn, og 
Rolf kører solo. De har kørt motorcykel i 25 år, ja i alle 
de år, de har kendt hinanden. Det var faktisk Anja, der 
fik Rolf interesseret i at køre på motorcykel. Denne 
interesse var for resten med til at give en indtægt til 
firmaet, da en, der kendte Ulrik Wilbek, skaffede dem 
en ordre på en stor valgkampagne til kommunalvalget 
i Viborg. 

”Folk & Fæ” siger Anja TAK for den store indsats og 
engagement for bladet igennem de sidste 10 år og 
ønsker Anja og Rolf fortsat held og lykke med deres 
grafiske virksomhed.
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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
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10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Fejringen af Vejstrup Efterskoles 150 års jubilæum. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

Lørdag den 11. november blev det, ved et forrygende arrangement på Vejstrup Efterskole, fejret, at skolen 
den 7. november passerede 150 års virke. Flere hundrede mennesker deltog ud over skolens 244 elever i 
dagens flot anlagte arrangement. Som der stod i invitationen i ”Folk & Fæ” i nummeret for oktober, var 
dagsprogrammet åbent for alle.  

I tidsrummet kl. 14.00 – 14.30 var der 
gymnastik- og springopvisning ved skolens 
elever og Lillehold i hallen.  
                                    
Skolens bestyrelsesformand, Holger Stenderup, og 
forstander Michael Bjørn indledte festlighederne 
med at byde de mange deltagere i arrangementet 
velkommen, og sangen: ”Der er kun os”, der er 
skrevet i anledning af jubilæet, blev sunget af de 
flere hundrede mennesker, der var forsamlet i 
hallen. Musik- og idrætslærer If Ofodile ledsagede 
sangen på klaver. Og så gik det ellers løs med 
gymnastik- og springopvisningen.  

  

 
Fanerne er båret ind og gymnastikopvisningen kan begynde.  

Ikke mindre end 10 forskellige holdsammen-
sætninger demonstrerede i løbet af 25 minutter 
deres gymnastiske kunnen. Det hele blev afviklet i 
et forrygende tempo, og alt var timet. Hvert hold 

præsenterede på bedste vis deres spændende 
program.  

Opvisningen blev udført i en scenografi fuld af 
fantasifulde og overraskende øvelser, og hvad 
angår disciplinen springgymnastik var det 
fantastisk at se, hvad de unge mennesker kunne 
præstere.  

 

Skønt at se den glæde, begejstring og dybe 
koncentration alle gymnasterne lagde for dagen. 
Herligt at iagttage det samarbejde der udvistes i de 
numre, hvor store springmadrasser skulle 
transporteres frem og sættes tilbage igen. Det hele 
gik som en leg. Det var bare toppen af samarbejde 
og præcision. Tænk hvis alle kunne og ville dette 
ude i samfundet. Hvor meget lettere ville tingene 
da ikke glide i hverdagen. Stor respekt for de unge 
og deres undervisere. 

Kl. 14.45 – 15.45 blev der afholdt reception 
med sange, taler, underholdning og 
forfriskning i springsalen.  

 
Et udsnit af receptionens lækre pindemadder. 
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 I springsalen var der dækket borde fyldt med de 
fineste pindemadder, så alle kunne forsyne sig 
med lækkerier, og der var øl, vin, vand og kaffe 
med kransekage og chokolader til alle 
tilstedeværende. Efter at øjne og mave havde nydt 
af retterne, bød Lasse, der var toastmaster, 
velkommen og gav derefter ordet til forstander 
Michael Bjørn, der i sin tale tog udgangspunkt i, 
hvad det var, der gjorde, at danskerne i en 49er 
vandt OL i 2008. Et stærkt sammenhold giver 
overskud og kræfter til at løse vanskelige opgaver 
i stressede situationer.  

 

 
Forstander Michael Bjørn. 

Michael Bjørn nævnte flere skribenters bud på, 
hvilke livsværdier der er vigtige parametre for, at 
et ungt menneske i dag kommer godt på vej med 
sit voksenliv. Ord som: Samskabelse, aktivt 
medborgerskab, at turde og kunne tænke og se 
frem, at kunne gennemskue, gå nye veje, at lære i 
et læringsfællesskab og at turde møde de krav, der 
stilles til fremtiden var kerneordene i talen.  

       

Så var det tid til at høre en tidligere elev, Ditte 
Bissenbacker, fra elevholdet 2012-13, synge en 
Vejstrup Efterskolesang, som Anne Tingager og If 
Ofodile har skrevet og sat musik til. Sangen 
hedder: ”Finder min plads” og har en fin tekst og 
en god og iørefaldende melodi.   

 

    
Borgmester Lars Erik Hornemann. 

                                                                                                                                                     
Borgmester Lars Erik Hornemann holdt en kort 
tale med vægten lagt på et historisk tilbageblik på 
friskolebevægelsens start omkring og lige efter 
krigen i 1864. Både Ollerup Friskole og Vejstrup 
Efterskole så dagens lys i 1867. I dag er Vejstrup 
Efterskole større end nogensinde, og skolen er 
allerede fyldt for de kommende to skoleår.    
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Herefter viste springgymnaster fra 
Lilleholdet igen deres fantastiske 
kunnen. Holdet blev efterfulgt af 
en dygtig hiphopper, og elever fra 
Lilleholdets parkourafdeling 

sluttede denne del af.  

 

Troels Borring fik ordet og talte om, at Vejstrup 
Efterskoles formål til fulde efterleves både hvad 
angår de store traditioner og skolens evne til at 
fremtidssikre undervisningen.  

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

Ordet gik videre 
til tidligere lærer 
Mogens Eglund, 
der talte om 
tiden før og nu 
på skolen og 
videregav en 
samling på over 
300 billeder fra 
tiden i 1960-erne 
og årene frem. 
Han nævnte, at 
der i 1968 var 86 elever på skolen, mens der i år er 
244 elever.                                                           
Endnu en sang blev sunget, hvorefter forstander 
Michael Bjørn afrundede timen og alle udbragte et 
”Længe leve” for efterskolen. 

  

Et udsnit af tilhørerne ved receptionen. 

 Kl. 16.00 – 17.00 Jubilæumsfortælle- og 
sangcafé ved tidligere forstander Esben Jensen 
og nuværende forstander Michael Bjørn i 
foredragssalen.  

  

 

Tilhørerne ved jubilæumsfortælle- og sangcaféen. 

                                                                                    
I løbet af en time gav tidligere forstander Esben 
Jensen tilhørere en kort, men interessant 
gennemgang af 150 års udvikling og forandring 
indenfor højskole-, efterskole- og 
friskolebevægelsen.  

        

             Tidligere forstander Esben Jensen. 

Troels Borring. 
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Tankerne om, fra midten af 1800-tallet, at starte 
disse frie skoler i Jylland og på Fyn var krigen i 
1864, hvor ordene:” Hvad udad tabes, skal indad 
vindes” kom op i tiden, og hvor den kristne tro, 
det nationale og folkeoplysningen blomstrede op. 
Det var som tilhører interessant at blive bekræftet 
i, hvor stor en betydning ”ildsjæle” i en 
lokalbefolkning kan have. Mennesker, der 
brænder for en idé, kan være igangsættere for 
oprettelsen af noget, der har et større mål og en 
større værdi end for den enkelte selv.                                                                                                                               

Set fra venstre imod højre: Skolens tidligere forstander, Esben 
Jensen, André Isager, der var lærer på skolen i 39 år, og som 
stadig er aktiv i flere sammenhænge og If Ofodile, musik- og 
idrætslærer igennem de sidste 17 elevhold.  

 

Michael Bjørns indlæg omhandlede de områder 
Vejstrup Efterskole i dag uddanner eleverne til for 
at gøre dem til hele mennesker. Efterskolen har 

fagligheden i højsædet, men gymnastik og idræt 
anses for lige så vigtige fag som dansk og 
matematik, da undersøgelser viser, at ved at være 
fysisk aktiv forbedres indlæringen med op til 60 
%, og i gymnastikundervisningen indgår eleverne 
i sociale sammenhænge, som er vigtige for deres 
sociale udvikling. Fordringerne til et ungt 
menneske i dag er store og anderledes end for en 
generation siden. Derfor arbejder skolen bevidst 
på at lave meningsskabende aktiviteter for at 
styrke elevernes faglighed og selvværd. Skolen 
arbejder bl.a. med fire begreber. 

Mod til at træffe beslutninger 

Accept 

Vedholdenhed 

Empati 

Det åbne arrangement tog hermed sin afslutning. 
Eleverne var, klædt i hawaiitøj, blevet kørt med 
busser til Gislev Forsamlingshus for at afholde en 
lukket elevfest, mens der på skolen skulle afholdes 
en aftenfest for særligt indbudte gæster.                                                                                         
Vi andre tog hjem fyldt med fine indtryk og gode 
oplevelser medbringende jubilæumshæftet, der er 
udgivet i anledning af Vejstrup Efterskoles 150 
års jubilæum.  

 

Måske en kommende elev til elevholdet år 2033. 
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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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Flot arrangement i SuperBrugsen i Skårup. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Margit Løve Kølle og Henning Philbert.  

Onsdag den 29. november fra kl. 17.00 – 20.00, altså i den almindelige åbningstid, fik alle SuperBrugsens 
kunder mulighed for - helt gratis - at tage del i et flot arrangement. Ved 16 stande blev der tilbudt 
smagsprøver på alt lige fra juice, mousserende æblevin, æblebrændevin, portvine, kaffe, oliven og 
olivenolie, chokolade, brød, amerikansk entrecote, pølser, oste, æblekage og små fine pindemadder, ja en 
overflod af hvad maven og øjnene kunne ønske sig og tilmed til priser, som var det ”Black Friday” og stort 
set alt økologisk, som Coop forretningerne i dag er så gode til at tilbyde deres kunder.  

Brugsuddeler Paw Henriksen fortalte, at SuperBrugsen i år har valgt at gøre arrangementet gratis for alle 
forretningens kunder for at ramme en bredere vifte af mennesker. Alle der kommer til arrangementet denne 
aften vil få et indtryk af bredden af forretningens udvalg af varer. Og det er et overdådigt udvalg, der diskes 
op med.  

   

Brugsuddeler Paw Henriksen sammen med den kommende slagtermester Dan Jorge Silva Nielsen og den afgående 
slagtermester Nicklas Groth. 

SuperBrugsens kommende slagtermester, Dan Jorge Silva Nielsen, tiltræder stillingen den 2. januar 2018. Dan 
kommer fra en stilling i Kvickly Storcenter og glæder sig til at skulle være en del af teamet i SuperBrugsen i Skårup. 

 

Som sagt er der 16 stande, hvorfra der uddeles smagsprøver denne aften, og der er en 
konkurrence om, hvor mange ansatte der i alt er i SuperBrugsen i Skårup. 20, 30 eller 40 
ansatte? Der trækkes lod om den flotte kurv, der vises på fotoet på næste side.  
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Lige efter indgangen står der flere borde med fristende små skåle med bagt æblekage.

                      
Lene og Rebeccas lækre bagte æblekager. Ved siden af Rebecca og Lene er den kurv, man kan vinde i konkurrencen 
om, hvor mange ansatte der er i SuperBrugsen i Skårup.  

Lene og Rebecca har brugt opskriften: ”Æbler med smuldredej og marcipan” og udleverer gerne opskriften 
til kunderne, så den enkelte straks kan gå hjem og bage en lignende kage. Rebecca fortalte, at det var Ingrid 
Marie æbler fra Den fynske Æblehave fra Super Brugsen, der var anvendt til kagen. UHM!!!  

Senere på aftenen står Freja ved standen. Freja har været ungarbejder i 2½ år og fortæller, at SuperBrugsen i 
Skårup er, citat: ”En mega rar arbejdsplads, ja, et andet hjem”.  

 

                             

Freja tilbyder også kunderne smagsprøver på den lækre æblekage. Dette benytter mange kunder sig af.  

 

 

 

”Skaarupøre Vingaard” ved Bente Rasmussen og Carsten Andersen 
præsenterer deres økologisk mousserende æblevin med og uden ingefær 
og en dessertvin, der har ligget på fad i 3 år. De har plantet 2.300 
vinstokke på deres 1,4 hektar jord. De har ikke selv æbleplantage, men 
køber økologiske fynske æbler og laver den mousserede vin deraf.  
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Fra ”Fårehavegård” er der smagsprøver på en dejlig 
økologisk koldpresset æblejuice. Denne aften er det 
indehaver Majbritt Nielsen og Karl Ahlmann-Ohlsen, der 
tilbyder virksomhedens produkter. Karl hjælper familien 
efter skoletid med mange praktiske opgaver. Majbritt og 
Karl fortæller, at han bl.a. har været med til at bygge en 
campingvogn om til et hønsehus. Campingvognen står nu i 
plantagen, og i denne vogn er hønsene fri for rævens besøg. 
På ”Fårehavegård” er der 7½ hektar med 9 forskellige 
æblesorter. 

Aqua Vitae Sydfyn” blev grundlagt i 2005 som det 
første destilleri herhjemme med fremstilling af 
frugtbrændevin af eau-de-vie-type som speciale.  

Deres ”Pomó” vandt Salling & Jyllands Postens 
Fødevarepris 2014, og æblebrændevinen ”Filippa” 
løb med 1.prisen ved Økologisk Landsforenings 
fødevarekonkurrence i 2009. 

Ægteparret har 300 vinstokke med røde druer og 100 
vinstokke med hvide druer. På standen denne aften 
er der Cider Kalva, som er en Calvados og den 
økologiske æblebrændevin ”Filippa”. Til 
fremstilling af æblebrændevinen anvendes der 35-40 
tons frugt om året. Til indholdet i en flaske går der 

ca. 8 kg frugt. Æblerne til den destillerede brændevin købes andetsteds, da familien ikke selv dyrker æbler. 
De sælger meget til gourmetrestauranter i København og på Fyn. Eksempler er Noma og Falsled Kro.  

 

 

Fra denne stand dufter det herligt. Her tilberedes amerikansk 
entrecote. Thomas, der er SuperBrugsens nye slagterelev, 
fortæller, at hemmeligheden ved en perfekt stegt entrecote er 
følgende: På en knaldvarm pande kommes lidt 
jomfruolivenolie. Kødet steges 2 min. på hver side og voila, 
så er der serveret. Thomas fortæller, at han elsker sit arbejde. 

 

 

Ved standen efter Thomas står Kim. Han er 
konsulent ved et firma, der hedder ”Sales  
support”. Kim fortæller, at Paw er hans storebror, 
og at han er inviteret til dette arrangement. På 
standen er der smagsprøver på tre forskellige slags 
chokolader med figner og nødder.                                     

 

 

Stegeduften lokker tre smukke kunder til 
standen, hvor Thomas tilbereder den lækre 
entrecote.  

Majbritt Nielsen og Karl Ahlmann-Ohlsen 

Lene True og Karsten Kjer Michaelsen viser to af deres produkter frem. 

Kim tilbyder 
smagsprøver på 
chokolade med 
forskellige nødder og 
figner. 
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Firmaet ”Oure Oliven” har en stand med 
olivenolie og flere varianter af store lækre oliven, 
der er importeret fra Grækenland. Nyt i år er 
oliven, der ligger i citronlage. 

 

Kaj Stillinger, Åbyskov, smager på de lækre produkter 
fra "Oure Oliven". Bag disken står Lene Andersen, der 
er den ene af indehaverne af firmaet. 

”Ullerslev ost”. Firmaet sælger mest på Fyn, men 
Morten, der repræsenterer firmaet, fortæller, at 
han er sælger for Ullerslev mejeri i Jylland og på 
Sjælland, fordi det er vigtigt at få mejeriets 
produkter kendt andre steder end på Fyn.  

 

Morten fortæller, at der ikke finder en egentlig 
produktion af oste sted på Ullerslev mejeri. 
Virksomheden opkøber friske nye oste, og de 
lagres på mejeriet så længe, som man ønsker, at 
lagringen skal vare. Blåskimmeloste pakkes, men 
produceres ikke på mejeriet.  

Ved den næste stand står en leverandør fra firmaet 
”Deli drengene”. 

 

Det er et københavnsk firma, der leverer bl.a. 
forskellige pølsetyper til mange supermarkeder og 
vinhandlere. Det er varer fra Spanien, Italien og 
Grækenland. Der er i dag et stort marked hos 
vinhandlere med salg af gavekurve med vin 
sammen med specialiteter som pølser, oliven og 
fyldte chilifrugter.  

 

Glade kunder ved et festligt arrangement. 

Firmaet ”Amkavin” er også dette år repræsenteret 
på en stand. Her kan der smages på dejlige 
portvine, der er dyrket på vinstokke ned til 
Dourofloden i Portugal. Portvinene smager af sol 
og sommer.  

 

Kenneth Møller opfordrer kunderne til at anvende 
Coop’s app.  
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Tidligere brugsuddeler Erik Prangsgaard, der har et mangeårigt kendskab til vine, har i år lagt vægten på 
portvine. I år er der en ny smagsvariant: ”Pocas Pink. Rosé Porto. Douro. Portugal”. Det er en ganske lys 
og let portvin. Erik Prangsgaard anbefaler dog, hvis man skal have en virkelig kvalitetsportvin, en flaske 
”Could Campbell 2000 vintage Port” til 299,- kr. pr flaske.  

                  
Der var stor kundetilslutning ved tidligere brugsuddeler Erik Prangsgaards portvinsstand, hvor der var et fint udvalg 
af fyldige portvine. 

På denne aften, den 29. november, er der juleøl til 
halv pris. Standen passes af Carsten Oxenvad, der 
fortæller, at han er indskrevet til jobbet af sin kone 
Merete Oxenvad, der sidder i butiksrådet. Hende 
møder vi senere.  

Herunder er foto af Rikke Lund fra ”Den fynske 
Frugthave” fra Ørskov Frugt. Der er et 
samarbejde med 20 fynske frugtavlere.  

 

Rikke Lund fortæller om fremstillingen af de mange 
juicevarianter. 

På Ørbæk mosteri bliver frugten presset til juice. I 
produkterne er der ingen koncentrater. Ingen vand. Ingen 
tilsat sukker. Ingen smags- eller farvestoffer. Ingen e-numre. 
Kort sagt kun frugt. Der er flere smagsvarianter blandt andet 
æblejuice med kirsebær eller med stikkelsbær.  
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Matilde, der er ungarbejder i forretningen, frister 
med smagsprøver på Schulstads økologiske boller, 
og der er denne aften tilbud på Schulstads rugbrød 
foruden bollerne.                                                               

 

 

 

Ved den sidste stand tilbydes der en kop dejlig kaffe i flere smagsvarianter. Det er kapsler, der skal anvendes 
i en bestemt kaffemaskine, der lige nu er på tilbud til 500,- kr. Marianne Sams og Merete Oxenvad fortæller, 
at man kan gå ind på Coops hjemmeside og læse om tilbuddet. Cirkel kaffe økologisk Etiopien (grøn) er 
mild og rund og smager dejligt. 

                                    

Marianne Sams og Merete Oxenvad sidder begge i butiksrådet. De lavede kaffe på en ny kaffemaskine, der i denne 
tid er på tilbud til 500,- kr. SuperBrugsens cirkelkaffe findes i flere varianter. Denne grønne, økologisk Etiopien smagte 
skønt. Mild og rund i smagen.  

                                                      Glade kunder nyder SuperBrugsens delikatesser. 
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Skårup Pensionistforening                                                  
Skårup Stationsvej 10                                                       
5881 Skårup                                                                                                                                                                                                                   

              

 

              

    

Skårup Pensionistforening har afholdt høstfest i Pensionisthuset 18. oktober med stor succes. Der var 
stor tilslutning, og vi havde en rigtig hyggelig aften med suppe og peberrodskød. Høsttale af tidl. 
Skoleinspektør Bent Rasmussen, amerikansk lotteri og lidt fællessange. 

Den 15. nov. Havde vi inviteret sognepræst Ida Fonsbøll til at fortælle om hendes tid som feltpræst i Irak. 
Med rigtig god tilslutning også af flere, som vi ikke ser så tit i Pensonisthuset, blev det en rigtig hyggelig 
og interessant eftermiddag. Ida Fonsbøll er en god fortæller. 

Den 29. november holder vi vores traditionsrige juleafslutning med gløgg, kaffe, æbleskiver, slik m.m. og 
i år har vi bestilt en musiker til at synge og spille for på alle julesangene. Det glæder vi os til, men det er 
jo desværre overstået inden dette blad udkommer. 

 

Til slut vil jeg fortælle om vores arrangement  24. januar 2018 kl. 18.00 

Det bliver en aften, hvor vi serverer 3 stk. højtbelagt smørebrød, kaffe og småkager. 

Derefter er der underholdning af den sydfynske duo P4 POP ElsborgMaribo, kendt fra radio og TV. 

Alt dette for en pris af kr. 125,00 pr. person. Tilmelding af hensyn til maden til Ingelise 24252516. 

 

 

 

Ingelise Petersen 



SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JANUAR - MARTS 2018
   

DR PIGEKORET
Lørdag den 24. februar kl. 16.00.

Velkommen til 2018!  Vi lægger stort ud med at invitere et af verdens bedste pigekor og et af Dan-
marks stærkeste musikalske brands til Skårup kirke.
Den 24. februar har det unge eliteensemble, der består af knap 50 talentfulde piger i alderen 16-22 
år, tænkt sig at bevæge sig ubesværet rundt mellem sange, salmer, moderne korværker og kendte 
popsange i vores lille sognekirke. Alt sammen under ledelse af deres brændende ambitiøse dirigent, 
Philip Faber. 
Det bliver stort! Læs om billetsalget på vores hjemmeside www.skaarupkirke.dk

Skarup
Kirke    Sogn

o
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Gudstjenester og arrangementer fra december 2017 til marts 2018
December
Søndag d.  17. dec. 3. s.i.a. kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen

Tirsdag d.  19. dec. Julekoncert kl. 19.00 Musikskolen
Søndag d.  24. dec. Juleaften kl. 14.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  24. dec. Juleaften kl. 15.30 Ida Fonsbøl
Mandag d. 25. dec. 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  26. dec. 2. juledag kl. 11.30 Rebecca Aagaard-Poulsen

Søndag d.  31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl

Januar
Tirsdag d.   2. jan. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.   7.  jan. 1. s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  14. jan. 2. s.e. H3k kl.  10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  21. jan. sidste. s.e. H3k kl.    9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen

Søndag d.  28. jan. s. Septuagesima kl.    9.00 Chr. Hartmeyer-Dinesen

Februar
Søndag d.   4. feb. s. Seksagesima kl.    9.00 Chr. Hartmeyer-Dinesen

Tirsdag d.   6. feb. Syngsammen kl.  19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 11. feb. Fastelavn kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 18. feb. 1. s. i fasten Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Lørdag d.  24. feb. Koncert kl. 16.00 DR Pigekoret
Søndag d.  25. feb. 2. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Marts
Søndag d.   4. mar. 3. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.   6. mar. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 11. mar. Midfaste kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Skårup Kirke ønsker alle en glædelig jul og et godt Nytår!

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

Kordegn 
Ellen S. Sørensen, træffes torsdag 08.00-12.00 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

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30
Graver: 
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10
Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
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

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
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Årets	Skårup	Borger	2017	blev	Jakob	alias	Erik	Jakobsen.		
Gæsteskribent:	Torben	Hansen	

	
Da	jeg	som	skribent	kom	ind	i	køkkenet	hos	Jakob,	var	der	dækket	op	til	en	
gang	formiddagskaffe/	-	te,	så	vi	satte	os	ned	ved	bordet	og	gik	stille	og	roligt	
i	gang	med	at	snakke	om	det	at	blive	årets	Skårupborger.	
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”Jakob - Du har jo fået titlen som Årets Skårupborger 
2017 hovedsageligt fordi du er en ildsjæl i Skårup 
Musikforsyning, og for dit store engagement i Mad & 
Musik arrangementerne, der nu kører på 4. år til stor 
glæde for mange i Skårup. Hvordan er det at få titlen 
som årets Skårup Borger 2017?”

”Helt ærligt havde jeg det lidt dobbelt med min nye titel, 
lige da jeg fik beskeden.                                                              På 
den ene side blev jeg stolt over at få denne anerken-
delse, og på den anden side havde jeg det lidt skidt 
med at blive fremhævet for et arbejde, som vi faktisk 
er flere om at få til at lykkes. Jeg synes, at prisen 
burde have gået til Skårup Musikforsyning, men der 
er jo tradition for at det er én person, der bliver kåret 
til årets Skårupborger. 
Men jeg ser det som en stor anerkendelse til M & M, 
som er et vigtigt kulturelt tilbud i lokal -samfundet. 

Vi var jo en gruppe, der allerede inden at Kulturhuset 
stod færdigt, havde lavet Mad & Musikkonceptet, 
og allerede ca. en måned efter den officielle åbning 
gik vi i luften med vores første M & M arrangement.                                                  
Siden har vi så lavet 4 arrangementer om året. Vi kan 
mærke, at vi er ved at få den lokale forankring, som vi 
håbede på fra starten – og alting tager jo tid.

                                                     

Ved vores sidste arrangement med Signe Svendsen 
var vi 140 mennesker i Kulturcafeen, og så kan vi 
heller ikke være flere til sådan en aften.                                                           

Så i al beskedenhed mener jeg, at vores arbejde 
sammen med andre kulturelle tiltag i Kulturhuset er 
med til at berettige navnet Kultur i Skårup Kultur og 
Idrætscenter!”

”Men er du ikke drivkraften i Skårup Musikforsyning? 
”I gruppen har vi helt klare og definerede roller. 
Én gruppe har praktiske opgaver på dagen og 
én står for Pr. og Billetsalg, og ja jeg har nok de 
opgaver, der er synlige og bliver set af andre.                                                                                                
Men ja jeg brænder for M & M, og undlader ikke at 
opfordre folk, jeg møder i Skårup til at bakke op om 
vores musikarrangementer.”     
”Du var inde på, at M & M var en vigtig del af kulturen 
i Skårup. Hvad synes du ellers om kulturtilbuddene i 
Skårup er der nok kultur i Skårup eller ?”   
Folkene bag Mad & Musik: Erik, Torben, Frederik, 
Ketil, Jakob og Lisbeth.    
”Det er vigtigt, at have i mente, at vi ligger meget tæt 
på Svendborg, hvor der er rigtig mange kulturtilbud 
for både børn og voksne, så det er jo et spørgsmål 
om, hvor stort behovet er i Skårup, og hvad der med 
fordel vil kunne startes op i Skårup.  

 
 
 
 
 
        



25

Personligt synes jeg, at det kunne være fantastisk, at 
der var mere kultur for alle generationer i Skårup, f.eks. 
øvelokaler for børn og unge, børnekunstgrupper, og 
meget mere. I kulturhuset kan der sagtens puttes 
mere kultur ind, men da alt jo er på frivillig basis skal 
ideerne og engagementet jo komme nedefra med 
nye ideer og kulturgrupper, der gerne vil afprøve det, 
de nu brænder for.”

”Har du ikke altid været en ildsjæl og en kulturskaber i 
Skårup” Jeg har spillet musik i flere bandsammenhæng, 
bl.a. sammen med andre lokale musikere, hvor vi 
spillede til den ”Den anden store byfest i teltet i 1989”.
Jeg har også været med til at spille til Torvedagen for 
rigtig mange år siden. Senere spillede jeg sammen 
med mit band til en af de nyere sommerfester, hvor 
vi stod ude i mørket og spillede, mens alle sad inde 
i tørvejr. Men min største indsats ud over Skårup 
Musikforsyning er nok mit engagement til Skårup 
Musikfestivallen som kørte over 10 år i Skårup i 90´ 
erne. Ud over at være i initiativgruppen, var jeg her 
konferencier. Så ja jeg har ved flere lejligheder været 
med til at fremme kulturen i Skårup.

På vejen ud fik jeg nedenstående skrift fra Jakob, 
som giver et fint indblik i, hvem personen Jakob er.

Om Jakob – Skrevet af Jakob:   
Jeg hedder jo egentlig Erik Jakobsen, men er siden 
skoletiden i 60’erne blevet kaldt Jakob.

Jeg har 4 børn, Trine i Skårup, Jonas i Ålborg, Mikkel 
i København og Viktor pt. i Geilo, og jeg bor sammen 
med Jette i Skårup Vestergade. 

Jeg er født på Nørrebro, men er vokset op i Nordvest 
kvarteret i København. Det meste af min barndom 
løb jeg rundt og spillede fodbold med en tennisbold 
i boligkareten på Mågevej. Alt boldspil i gården 
var nemlig forbudt, og en tennisbold var hurtig at 
putte i lommen når varmemesteren, som vi kaldte 
“varmerøv”  kom.

Efter endt skolegang på Rødkilde Skole på Bellahøj 
tog jeg på Bornholms Kunsthøjskole, som ligger i et 
naturskønt område ved Ekkodalen. Her opdagede jeg 
for alvor kontrasten mellem stenbroen og naturen, og 
efter et læreridt ophold med keramik og maleri, valgte 
jeg at flytte permanent til øen.                                                               
Årstallet var 1971 og med et proppet Folkevogns- 
rugbrød forlod jeg Kvæsthusbroen i København hvor 
66-bådene sejlede til Bornholm.

WV’eren var en gammel kasse, jeg havde købt for 
500 kr. Da færgen ankom til Rønne tidlig næste 
morgen drejede jeg tændingsnøglen, men der skete 
ikke noget. Jeg blev som den sidste skubbet ud af 
færgen af 3 mænd i blå kedeldragter.

Efter en lynopladning af batteriet kørte jeg til Vang, 
som ligger nord for Hasle. Her flyttede jeg ind i et 
kollektiv, hvor huslejen var 50 kr., men der var heller 
ikke indlagt vand, men brønd uden for huset. 

Det var, som jeg husker det, en ubekymret tid, vi 
dyrkede grøntsager på den sparsomme muld over 
granitten, havde geder og lavede vin af birkesaft. De 
herboende Vangboer synes vi var nogle mærkelige 
væsner med det lange hår ned af ryggen, men som 
tiden gik, blev vi mere og mere accepterede.

Folkevognsrugbrødet endte sine dage som hønsehus 
hos den lokale mekanikker. 
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Efter forskellige jobs i fiskeindustrien og som 
skovarbejder, fik jeg arbejde som chauffør på en 
foderstoffabrik. Ni år efter jeg var kommet til øen, 
vågnede jeg op, og fandt ud af, at jeg skulle have en 
uddannelse.

Familien, som nu også bestod af to børn, sagde 
farvel til venner og familie og flyttede til Skårup, hvor 
jeg startede på Skårup Lærerseminarium. 

Her startede et helt nyt liv, med studie og mange nye 
venner. Da studierne var afsluttet fik jeg arbejde på 

Nyborg Ungdomsskole, hvor jeg underviste i 13 år.                                                                             
I 1998 skiftede jeg til Juulgården, som er en skole for 
børn med emotionelle vanskeligheder. 

Nu er jeg på efterløn, men arbejder stadig én dag om 
uge på Svendborg Heldagsskole.

Jeg har altid dyrket grøntsager i min have de forskellige 
steder, jeg har boet. Først og fremmest fordi jeg har haft 
lyst, og fordi det altid har været en måde at koble af på 
efter en hård dag på jobbet. Dertil kommer så den store 
fornøjelse at kunne gå ud i haven om eftermiddagen, 
og sige: “ Nå hvad skal vi så spise i dag”?

Vi er stort set selvforsynede med basisgrøntsager 
det meste af året, og så er de dyrket uden brug af 
kunstgødning og sprøjtegifte, hvilket betyder meget 
for mig - bare spørg Basse !

Under Danmarks Naturfredningsforening er der en 
afdeling der hedder “Giftfri Haver”, som jeg er medlem 
af. Alle kan melde sig ind, det er gratis, og man får 
samtidig et lille hæfte med gode råd om havedyrkning 
uden brug af gift. Det eneste man forpligter sig til er, 
at man ikke bruger gift i sin have. 

Det drejer sig selvfølgelig om at spise sunde 
grøntsager uden pesticidrester, 

men også i høj grad om vores drikkevand, som der 
er stor fare for at blive forurenet af sprøjtegifte. Vi bor 
jo    oven på vores drikkevandsreserver, og den dag 
vi ikke kan drikke vandet i hanen, er det for sent at 
stoppe med at bruge gift.

Jeg er glad for musik, og tager ofte til koncerter og 
musikarrangementer rundt omkring, men mest i 
Svendborg. Jette og jeg er således medlem af Giant 
Steps, jazz og verdensmusik, og der er koncert hver 
torsdag på Arne B. 

Jeg har spillet bas i Henhouse Rock Band siden 1993 
med øvelokale i Øster Skerninge.

Jeg synes af vores lokalblad Folk & Fæ er et 
fantastisk blad, som vi alle bør være stolte af.                                            
Derfor har jeg samlet penge ind til Folk og Fæ ved 
den årlige indsamling i mange år. Derudover har jeg 
også en årrække været skribent på bladet.
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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 10-16 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

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
”



28

Signe Svendsen gæstede Skårup 
Henning Philbert, fotograf
Ketil Amtrup, skribler

Den 10. november var en helt speciel dag for Skårup Musikforsyning. Vi skulle tage imod Signe 
Svendsen, der som alle ved, har vundet Dansk Melodi Grand Prix i 2001 sammen Søren Poppe, Der 
står et billede af dig på mit bord. Og Signe Svendsen er meget mere end det, har vi set til hendes 
koncert. SKI-cafeen var helt udsolgt til 120 forventningsfulde Mad & musik gæster.

Det er det mest tjekkede arrangement vi har haft 
indtil nu. Billetterne blev registreret med en 
stregkodeskanner, og maden blev serveret ved 
bordene, fordi det ville tage for lang tid for os 
alle at gå op til en buffet, sådan som vi plejer. 
Cafegruppen serverede lækker rosastegt 
kalvesteg med flødekartofler og rødkålsalat. 
Efterfulgt af kaffe og julesmåkager. Baren var 
åben.

Desuden havde Signe sin egen lydmand med og 
et virkelig godt lydanlæg samt behagelig 
belysning på scenen, der var indrettet med et 
medbragt gulvtæppe og tre guitarer samt 
mikrofonen. Under lydprøven skulle ALLE være 
HELT stille, så lyden kunne blive perfekt og 
rammerne for koncerten helt i top.

Det havde været en regnfuld dag, overskyet og mørk. Men ved halv femtiden dukkede aftnens 
stjerne, Signe Svendsen op sammen med sin lydmand; og en varevogn tungt læsset med musikgear. 

Koncerten
Signe har sin nye cd med, Rift. som hun spiller numre fra. 

Nu er scenen og lyden på plads. Gæsterne ankommer i 
sædvanligt godt humør. Vi finder ud af vores pladser og 
spiser den gode mad. 

Så er klokken næsten otte og musikken skal begynde, 
efter Torben har budt aftnens stjerne velkommen. 

Signe fortæller om sine forældre, der begge har gået på 
Skårup Seminarium og mødte hinanden der. Hun er 
faktisk, og jo fortalt med et glimt i øjet, undfanget til en 
fest på Skårup Seminarium. 
Hun voksede op i 1970‘ernes Danmark i Nyborg; med de 
politiske vinde der blæste dengang. I forhold til sin 
musikkarriere har hun taget sin uddannelse på 
musikkonservatoriet i København.
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Sangene handler om at huske ungdommens forelskelse. 
At huden får rifter. For altid forelsket, fortabt. At finde ud 
af hvad man tror på, og at der er noget der er større end 
os selv.
Flotte sange, der beskriver situationer og historier, 
konkret og poetisk, flot fremført og sunget med en klar 
udtryksfuld stemme.

“Det er ikke så meget der sker til 1. maj mere. 
Nu er det mere ‘mig først’!

Og det sidste år er det blevet America First.”

I mellem numrene fortæller Signe historier, hvor der 
bliver lyttet godt efter. 
Vi sidder faktisk som tryllebundne og hører sangene, der 
spinder sig rundt i lokalet; de vider sig ud til verden 
omkring os, den nære og den mere fjerne store politiske 
verden.

Signe vil gerne spille en kærlighedssang til sidst. Ja, 
tak, siger vi. Men det er vist en underdrivelse, for 
hvis det var den eneste, så var de andre sange i hvert 
fald rige på kærlighed i forhold til fortælle- og 
spilleglæde. 
Vi har hørt en perlerække af sange. Uanset om man 
kender numrene eller ej, har vi været af sted på en fin 
musikalsk og følelsesmæssigt velafbalanceret rejse. 

Vi har været til koncert med en vaskeægte singer 
song writer. Og det kan da anbefales:-)

5 stjerner: 1 stjerne for at ankomme i god stil og få stillet sit gear op problemfrit; med en god 
stemning på scenen samt et supergodt lydanlæg, 3 stjerner for sangene og de historier, der bandt 
dem sammen. Og så den ekstra stjerne for virkelig at være  til stede og levere varen. Så vi egentlig 
bare alle var der, som et stort lyttende øre. 

Torben præsenterede Signe Svendsen for de 
forventningsfulde gæster og fortalte sin egen historie 
om Signe. For mange år siden optrådte hun som helt 
ung til noget fest og ballade på Nyborg 
Ungdomsskole, og Torben arbejdede som lærer i 
musikskolen. 
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Skårup Musikforsyning (uden 
Erik Steen Jensen).
Fra venstre: Jakob, Ketil, 
Lisbeth, Frederik, Torben

TAK til alle for endnu et 
fantastisk Mad & musik 
arrangement!!!

TAK til vores sponsere:-)
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Skårup	Musikforsyning	præsenterer	BE	BOP	A	LULA									
til	Mad	og	musiks	Nytårsbal	i	Kulturcafeen	d	19/1	–	2018	

	

Sidste	år	annoncerede	vi	The	Freezecool	Band	med,	at	det	ville	være	svært	at	side	stille	
til	deres	musik,	og	derfor	skulle	man	pudse	danseskoene.																																																																		
Vi	lagde	også	vægt	på,	at	det	også	var	helt	OK	bare	og	sidde	og	lytte	og	eventuelt	synge	
med.	

Nytårsbal:	Der	var	mange,	der	benyttede	lejligheden	til	at	få	sig	en	sving	om,	så	derfor	
gentager	vi	successen	igen,	og	vi	vover	endda	at	kalde	det	Nytårsbal,	fordi	vi	har	
engageret	det	ultimative	danseband	pt.	i	Svendborg,	nemlig	Be	Bop	á	Lula,	som	kommer	
til	Skårup	og	spiller	rendyrket	Rock	and	Roll	for	fulde	gardiner.																																																																											
Da	flere	sidste	år	ikke	fik	danset	nok,	og	efterlyste	et	ekstara	sæt	har	vi	bestilt	Bandet	til	
at	spille	3	sæt.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 												
Så	der	er	igen	basis	for	at	finde	danseskoene	frem	og	pudse	dem	op,	så	de	er	klar	til																		
d.	19/1	–	2018,	vor	vi	starter	med	at	spise	kl.	18.30,	og	Be	Bob	á	Lula	går	på	scenen	kl.	20.		

På Be Bop a Lulas hjemme side står følgende: Sangen lægger                           
Sydfyn,	der	har	kastet	sig	over	rock'n'roll	fra	50'erne.                                       
Musikken	var	dengang	et	opgør	mod	det	pæne	establishment.	Overalt	i	den	vestlige	
verden	tog	ungdommen	musikken	til	sig,	og	der	blev	rocket,	jivet,	og	jitterbugget	på	livet	
løs.	Elvis	sang	”Jailhouse	Rock”	så	hofterne	næsten	gik	af	led.																																																										
Bill	Hailey	rockede	around	the	clock,	og	Ritchie	Valens	sang	om	”Donna”	som	han	ikke	
måtte	få.	Jerry	Lee	Lewis	og	Little	Richard	lavede	hit	på	hit,	og	hamrede	hænderne	til	
blods	på	et	hav	af	pianoer. 
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Når		BE	BOP	A	LULA	spiller	op	til	fest,	kan	man	være	sikker	på,	at	repertoiret	
udelukkende	består	af	50'er	hits,	og	der	er	”gang	i	den”	fra	første	til	sidste	sang,	når	de	
gamle	sange	fortolkes	med	kærlighed	og	respekt.		

Alle	5	mand	knokler	hårdt	på	at	formidle	energien	og	livsglæden	i	musikken	fra	
dengang.		

Så	uanset	om	du	er	25	eller	75:	”Let'	have	a	party”,	”There's	a	good	Rocking 
Tonight”.Stephen Russell	

	

Bandet	består	af	kendte	musikkere	fra	Svendborgs	Musikliv:																																							
Guitar:	Stephen	Russell,	Tangenter:	Brian	Nielsen,	Guitar:	Karl	Pedersen,															
Kontrabas:	Ole	Dorf,		Trommer:	Tom	Viberg		

BE BOP A LULA er ved at opnå kultstatus I Svendborg. F.eks. spiller de altid i et totalt 
propfyldt telt på Skarø Festivallen, og hver gang at de spiller i Svendborg er der en fast gruppe 
fans, der møder op for både at synge med på de gamle rock and rolls hits og ikke mindst danse 
til musikken fra dengang, hvor rock and roll var det absolut mest provokerende musik, som 
ingen over 20 år kunne identificere sig med. 
 
Billet.dk er stedet, hvor du i fremtiden køber dine billetter til M & M 
 
Julegaveide til den der har alt eller lige skal have denne oplevelse med! 
Så derfor kan du allerede fra midt i december sikre dig en billet den til denne helt specielle og 
udsøgte oplevelse i Skårup ved at købe en eller flere billetter på Billet.dk, som i fremtiden er 
det sted, hvor du køber billet til vores Mad & Musikarrangementer.                                                                       
 
Dvs. at vi ikke længere sælger billetter i SuperBrugsen i Skårup. 
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Tekst: Vibe. Fotos: Henning samt fra kunstnernes gemmer 

Der var et mylder af mennesker søndag d. 5. november om formiddagen, da Brita og Jytte holdt fernisering. Det var 
dog ikke alle, der skulle se på malerier, selv om en del kiggede sig omkring, når de passerede galleriet. Samtidig med 
ferniseringen var der nemlig brunch i kulturcafeen og Roadrunners samledes til Halvmarathon.  

Den lille udvalgte skare, som mødte op alene pga. ferniseringen kunne nyde både et lille glas og den spændende ud-
stilling, som Brita og Jytte havde bygget op. Udstillingen er et fyrværkeri af farver, former og synsindtryk og viser 
spændvidden i, hvad kreativitet kan frembringe. Brita og Jytte har hængt deres værker, så de supplerer hinanden og 
giver beskueren en farvestrålende og glad oplevelse. 
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Resten af udstillingspladsen viser bredden i Britas kreative virke, 
idet her udover malerierne er keramiske arbejder og de karakte-
ristiske moderne ikoner. Glasmontrerne ud mod vejen er fyldt 
med keramik i organiske former suppleret med enkelte ikoner 
ligesom væggen ind mod hallen prydes af en hel samling af de 
smukke ikoner.  

Her er noget for enhver smag og hvis man er interesseret i at 
købe nogle af Jyttes eller Bri-
tas værker, kan man kontakte 
kunstnerne (priser og kontakt-
oplysninger  findes ved udstil-
lingen) eller undertegnede.  

Det er en spændende udstil-
ling, som det er værd at løfte 
blikket for på vej gennem kul-
turcenteret.  
Udstillingen kan ses indtil star-
ten af januar 

Både i foyeren og på 1. sal hænger Jyttes og Britas akrylmalerier 
fint afstemt i farverne og giver et samlet og harmonisk indtryk.  
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Marianne Bülow bor i Øster Skerninge med sin mand, Poul Frederik.  
Marianne og Poul Frederik  er kommet i Skårup gennem mange år, 
Poul spiller badminton på 35. år i SIF og parret har også en masse ven-
ner og bekendte her.   
 
Marianne er født og opvokset i København.  
I sine unge år var hun i lære som teknisk/grafisk tegner, og hun har 
arbejdet med faget i mange år. I 1986 flyttede Marianne med sine to 
piger til Fyn for at tage læreruddannelsen på Den Frie Lærerskole.  
Marianne har derefter arbejdet som lærer først 3 år på en friskole i 
Ollerup, og fra 1994 og indtil hun blev pensionist i januar 2018, har 
hun undervist flygtninge i 
dansk sprog og kultur under 
AOF, Sydfyn.  

Et spændende arbejde, som hun gennem alle årene har været meget glad for.  
Marianne har altid arbejdet med akvarelmaleri, men for 5 år siden besluttede 
hun at prøve kræfter med akryl-maleriet. Derefter har hun gået og går stadig 
hos forskellige kunstnere / undervisere for at dygtiggøre sig og finde sit eget 
udtryk. 
Marianne bor nu midt ude i naturen og er så heldig at have sit eget lille anneks, 
hvor hun kan fordybe sig i maleriet.  
Marianne henter ofte sine motiver og sin inspiration i naturen, hvor det speci-
elt er naturens farver, stemninger og lys, der inspirerer hende. Hun afbilder 
ofte fragmenter fra de skiftende årstider   -  gerne malet som naturabstraktion.  

Marianne er medlem af kunstgruppen KANT, som er en privat gruppe af male-
veninder, der maler og udstiller sammen.  
Gruppen har udstillet på Filosoffen i Odense og Marianne har desuden udstil-
let hos Sydfynske billedmagere i 2016 samt være med i arrangementet ”Åbne 
døre 5752” med kunstnere fra Vester Skerninge og øvrige Sydfyn 2016. 
 
I den senere tid  er Marianne begyndt at være mere udadvendt med sin kunst 
og dele den med andre. Det er en helt speciel proces for en kunstner at vise 
sine værker frem til offentlig beskuelse, så kunstgruppen er glade for at få mu-
ligheden for at vise Mariannes malerier i galleriet i Skårup Kultur– og idræts-
center. Mariannes smukke malerier vil helt sikkert glæde en masse besøgende 
i de første måneder i det nye år. 
Du kan se flere billeder fra Mariannes hånd på hendes hjemmeside:  
http://mbulow.artsydfyn.dk/ 
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KUNSTGRUPPEN SØGER LOKALE UDSTILLERE: 

Vi har 6 udstillingsperioder á 2 måneder i løbet af året.  
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille. 

Ideen med galleriet er netop at vise, hvilken mangfoldighed af kreative og 
idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 

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

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

Kontakt Vibe: 41609211. Mange hilsner Kunstgruppen 

Kunstgruppen har reetableret sin Facebookside, så den nu er opdateret med gruppens medlem-
mer. Besøg: Skårup Kunstgruppe og hold dig orienteret om vores udstillinger, kunstgruppens 
aktiviteter, billeder fra tidligere ferniseringer og gruppens værker, tips og idéer m.m. 
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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

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

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

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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Åbyskov Forsamlingshus 120 år.
Lørdag den 18. november var der fest i Åbyskov Forsamlingshus.

Det gode gamle hus fyldte nemlig 120 år!!!

Jeg vil starte med at citere, hvad forsamlingshuset skriver i sin hjemmeside om sig selv:

”Det levende forsamlingshus”

Huset blev bygget i 1897 og igennem årene blevet vedligeholdt, forbedret og udbygget 
med blod, sved og tårer af ildsjæle i lokalbefolkningen. Som et fælles gode har huset igennem 
tiderne været et lyspunkt, et fristed for mange – og dannet rammer for mange vigtige- og 
måske ikke så vigtige debatter.

Huset er en perle -med en usædvanlig charme, som fortløbende er blevet nænsomt restaure-
ret og forbedret med frivillig arbejdskraft.

Dette er ikke en forretning. 

Huset er et lokalt gode, som vi gennem forskellige aktiviteter og udlejninger holder levende 
og attraktivt.                  
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Ja, således præsenterer Åbyskov 
Forsamlingshus sig i dag på 120 års fødsels-
dagen.

Man kan roligt sige, at ”Huset” stadigvæk 
sprudler af liv.

I hvert nummer af ”Folk og Fæ” er der et 
detaljeret program for de næste måneder og 
langt de fleste arrangementer er rigtig godt 
besøgt.

Men opbakningen bag forsamlingshuset 
er også af afgørende betydning for husets 
overlevelse, for uden lokalbefolkningens 
støtte og hjælp, kan sådanne samlingssteder 
ikke overleve.

Og man må sige, at opbakning mangler 
der ikke.

Jeg får en lille snak med formanden for 
Forsamlingshuset, Arne Jensen (Arne Post) 
midt i festlighederne, og jeg spørger ham: ”Er 
du tilfreds med opbakningen bag Forsamling-
shuset?”

Formanden svarer: ”Det er dejligt med den 
opbakning, som vi har, men jeg må erkende, 
at vi godt kunne bruge mere opbakning fra 
de lokale. Er der mennesker, der er utilfredse 
med den måde, som vi i bestyrelsen forvalter 
arbejdet, vil jeg anbefale, at man kontakter 
os – vi vil jo gerne gøre det så godt som 
overhovedet muligt, således at beboerne i 
Åbyskovområdet kan føle sig velkomne.

”Kan du pege på nogle ting, som I mangler 
i Forsamlingshuset, og som I regner med at 
kunne gennemføre inden alt for længe, hvis 
ellers økonomien tillader det?”
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”Vi skal have renoveret toiletforhold-
ene, køkkenfaciliteterne, og mødelokalet på 
1. sal, men det er vigtigt, at vi bevarer at-
mosfæren i det gamle hus, det er som gam-
mel dame, som vi skal passe på.

På dagen, hvor vi fejrede 120 årsdagen, 
bød formanden Arne Jensen velkommen, og 
gav derefter ordet til formanden for Borger-
foreningen i Skårup, Jørgen Erik Kristensen, 
som ønskede tillykke med Huset og overrak-
te en check på 10.000 kr. fra Borgerforenin-
gen. Samtidig kunne han fortælle, at han 

alene havde opsat den flotte flagalle´ som en 
ekstra gave til Huset. 

Så fik Richard Sørensen fra Lokalhistorisk 
Forening ordet. 

Han gav en levende og spændende orien-
tering om Husets historie gennem de første 
120 år.

Derefter orienterede Christian Thuesen 
om planerne for den kommende renovering 
af huset.

Det var en meget 
spændende ori-
entering, som hvis 
den bliver gennem-
ført som planerne 
ser ud i dag, vil 
koste 6 millioner 
kroner. Der skal 
søges penge fra 
forskellige fonde, 
og det er man så 
småt i gang med. 
Elin Boss står i 

spidsen for koordineringen af fondsansøgnin-
gerne  

Endelig sluttede 
Katrine Holm 
Bidstrup dagens 
officielle program 
med at fortælle 
om børnegrup-
pens arbejde.

Fødselsdagen 
sluttede med at 
Huset var vært 
ved et let trak-
tement og lidt at 
drikke.

Kl. 17.00 fortsatte dagen med en uformel 
lørdagsbar, hvor der kunne købes drikkevarer 
til fornuftige priser.

Det skal da lige bemærkes, at såfremt der 
skulle være nogle, som kunne tænke sig at 
give forsamlingshuset en fødselsgave, så kan 
man indsætte et beløb på: 

reg. nr. 0819 konto nr. 8190155405.
Alle beløb går ubeskåret til at forbedre 

vores elskede forsamlingshus.

Fra ”Folk og Fæ” skal der lyde et hjertelig 
tillykke med de første 120 år og ønsket om 
god vind fremover.  

Skribent: Kai Stillinger 
Foto: Preben Gammelmark +ubekendt
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Dilettantgruppen i Åbyskov forsamlingshus

Vi er nu nået til næste gruppe af frivil-
lige i Åbyskov Forsamlingshus, nemlig DILET-
TANTGRUPPEN.

Gruppen har eksisteret i rigtig mange 
år, og der har gennem de mange år været 
hundredvis af frivillige fra Skårup Sogn, som 
har deltaget i dette stykke ægte lokalkul-
tur, både som aktører på scenen, men også 
som praktisk hjælp med gennem-
førelsen af forestillingerne. 

Her er et billede fra 
1986, som viser for-
manden for Loka-
lhistorisk Forening 
i Skårup, Richard 
Sørensen sammen 
med Guppi i styk-
ket ”Den, der ler 
sidst”.

Undertegnede 
har været med på 
scenen i flere år, 
mest som skurk, som 
passede mig udmærket 
at være noget, jeg ikke er i 
dagligdagen. Jeg opnåede at 
blive slået ihjel 2 gange i forskellige 
forestillinger.

Dilettantforestillingerne i Åbyskov For-
samlingshus er en rigtig positiv og særdeles 
vigtig aktivitet for forsamlingshusets over-

levelse.

Først og fremmest fordi forestillingerne 
hvert år indtjener mange tusinde kroner til 
forsamlingshusets daglige drift.

Men udover de mange penge, der kommer 
ind ved forestillingerne, så er der også en 
anden, og nok så afgørende faktor, som gør 
dilettanten så vigtig for vores område, nem-

lig muligheden for at beboerne samles 
til en hyggelig og festlig aften, hvor 

man både spiser et godt måltid 
mad og senere får en sjov og 

munter oplevelse.

Forestillingerne er al-
tid muntre intriger, hvor 
”skuespillerne” går så 
meget grueligt igennem, 
men hvor alting ender i 
fryd og gammen, alt sam-
men i en lykkelig ”happy 

end”.

Deres udsendte skribent er 
taget ned til forsamlingshuset 

til et af de allerførste møder 
mellem instruktøren og de delt-

agende skuespillere 
torsdag den 16. november.

Lad mig starte med at 
præsentere årets aktører:

Instruktør er Marianne 
Larsen, som nu har været 

Skribent: Kaj Stillinger. Layout: Preben G
am

m
elm

ark. Foto: Jørgen Larsen &
 Preben G

am
m

elm
ark
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instruktør i nogle år.

Derudover er der føl-
gende medvirkende: Arne 
”Post”, som i dag nærmest 
er en kultfigur. Det siges, at 
mange mennesker udeluk-
kende kommer for at se hans 

præstationer på scenen. Arne 
har, med få afbrydelser, været 
med siden 1999. 

Så er der Gitte Jensen, som 
absolut er den mest erfarne. 
Hun har været med i 29 år, og 
har ovenikøbet været 

instruktør et år. 

Lisbeth Johanneson, som ef-
terhånden også hører til en af 
veteranerne, og derudover nye 
kræfter gennem  Jette Larsen, 

Karen Acker Rasmussen, Ellen 
Andreasen, Aase Koefoed. 

Udover skuespillerne er der de vigtige 
medvirkende BAG SCENEN, nemlig Herdis 
Hune, som er sufflør, Preben Gammelmark 
styrer lyden, 

og så – ikke mindst – 
Anders Jensen, som de-
buterer. Hans primære op-
gave er at være ”praktisk 
gris”, altså tage sig af alle 
de praktiske og tekniske 
ting, som også hører med 
til at gøre forestillingen 
perfekt. 

Stykket i 2018 hedder ”Hellere lyve end 
flyve” af Hans Gnant.

Og det skulle efter sigende være virkelig 
morsomt – men det kan man jo selv lade sig 
overbevise om ved at overvære en af fores-
tillingerne.

Jeg starter med at spørge de medvirkende: 
”Hvorfor medvirker I egentlig i dilettanten og 
bruger en masse tid på det??

Svarene er meget forskellige. Jeg nævner 
dem i flæng: ”Det er smaddersjovt”, ”det 
opfylder mit behov for at være legebarn”, 
Jeg får udbygget mit menneskelige net-
værk”, ”Jeg prøver mig selv af – det kan 
være grænseoverskridende”, ”føler, at vin-
teren bliver kortere”, ”jeg er med til at samle 
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penge ind til forsamlingshuset”, ”man 
har det rigtig godt, man føler, at man har 
lavet noget i fællesskab med de andre 
medvirkende og samtidig føler man, at man 
også har lavet noget sammen med publi-
kum”.  

Jeg spørger instruktøren, Marianne: ”Hvor 
meget tid bruger I på at øve jer frem til 
premieren?”

Marianne svarer: ”Vi øver 2 gange om 
ugen og det er ca. 2 timer hver gang”.

”Har I svært ved at samle skuespillere nok 
til dilettantgruppen”?

Marianne svarer: ”I år har det ikke været 
et problem, fordi vi har været ude i god tid.

Samtidig gjorde vi det, da vi evaluerede 
sidste års forestilling, at vi alle afgav en 
”tro og love erklæring”, hvor vi lovede at 
være med i år.”     

 ”Hvor får I alle de mange rekvisitter fra, 
som er med i forestillingen?”

Svaret lyder: ”Hvad vi finder i gem-
merne hos hinanden, hvad vi kan finde hos 
genbrugsbutikker, og så enkelte indkøb, så 
rekvisitterne, vi bruger til forestillingerne, er 
ikke noget, der belaster økonomien.”

 Jeg slutter med at spørge:” Hvordan føles 
det, når man har overstået en forestilling, 
folk har klappet og jublet, og man sveder og 
er udmattet?”

Marianne svarer: ”Man har det rigtig godt, 
man føler, at man har lavet noget i fælless-
kab med de andre medvirkende, og samtidig 
føler man, at man også har lavet noget sam-
men med publikum.”

Forestillingerne i 2018 finder sted på føl-
gende tidspunkter: Lørdag den 24. februar 
med 2 forestillinger. Onsdag den 28. februar, 
fredag den 2. marts og endelig søndag den 
11. marts om eftermiddagen.

Deres udsendte skribent overlader herefter 
”scenen” til de tilstedeværende aktører, for 
at de kan begynde det hårde og spændende 
arbejde med at få 2018 forestillingen op at 
stå, således at man er klar til at vise, hvad 
de mange times arbejde har betydet.

Et sidste ønske fra de tilstedeværende 
aktører: ”Kom og se vores forestilling – det 
bliver alletiders aften – og vi ser meget 
gerne, at folk fra Skårup og omegn kommer 
på besøg hos os – det vil de ikke fortryde”, 
lover aktørerne i den kommende dilettantfor-
estilling i Åbyskov Forsamlingshus. 

Fra ”Folk og Fæ” skal der lyde et ”Held og 
lykke” med den kommende forestilling. 

Billetter:
Vi beder jer om at bruge online 
tilmelding på:
aabyskov.nemtilmeld.dk
Der er rabat ved online betaling

Man kan også sende en e-mail til 
tilmelding@aabyskov-forsamlingshus.dk 
Se også www. aabyskov-forsamlingshus.dk

Forestillinger
Lørdag 24 Februar 2018
Eftermiddag med kaffe

Aften med mad og musik
Onsdag 28 Februar 2018

Aften med kaffe
Fredag 2 marts 2018

Aften med mad og musik
Søndag 11 Marts 2018
Eftermiddag med kaffe
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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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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 

 
 
 
Planlagte arrangementer 2017/2018: 
 
Juletræsfest fredag den 22. december 2017 kl. 18-21: 

 

 
 

Igen i år afholder Åbyskov Forsamlingshus den traditionelle 
juletræsfest, hvor børn, forældre og bedsteforældre er hjertelig 
velkomne. 
 
I år står arrangementet i nissernes tegn. Vi håber, at alle vil tage 
en nissehue på, og vi starter med – på bedste nissebandevis - at 
servere dejlig risengrød med smørklat og kanel til alle. Der er 
naturligvis nisseøl eller saftevand til. Når vi har spist, danser vi 
om juletræet og synger nogle af julens sange, leger sanglege og 
hygger os sammen. Når vi er færdige med at danse, serveres 
æbleskiver og æblekage, kaffe til de voksne og en juice til 
børnene. 
 
Julemanden kommer selvfølgelig på besøg i løbet af aftenen. 
Han fortæller en god historie og deler godteposerne ud til 
børnene. 

 

Der sælges amerikansk lotteri, og der vil være så mange børnegaver/gevinster, at vi håber alle børn får 
en julegave med hjem. 
Det koster 50 kr. for både børn og voksne at være med til denne hyggelige aften – og det er 
selvfølgelig inkl. mad, drikke og godteposer. 
Tilmelding senest tirsdag den 19. december gerne på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ - evt. på sms 
til:     Elin Boss tlf. 5150 9455 

▄ 
 
Fredagsbar den 12. januar 2018 kl. 16: 

 

 

Vi fortsætter med fredagsbar i 2018.  
Årets første fredagsbar skal gøres til en særlig oplevelse, hvor vi 
ønsker hinanden godt nytår. Huset byder på et glas og lidt sødt.  Kom 
og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi også kan benytte 
lejligheden til en snak forslag og ønsker til aktiviteter i det gamle 
hus.  Nye og utraditionelle forslag er velkommen. 

Fredagsbar er i 2018 planlagt til den:  9. februar, 9. marts, 6. april, 18. maj, 10. august, 7. september, 
9. oktober og 16. november – der tages forbehold for at en udlejning kan spærre for gennemførelsen.  
Der er altid opdatering på hjemmesiden. 

▄ 
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Fællesspisning onsdag den 17. januar 2018 kl. 18: 

 

Vi har tidligere haft en fællesspisning i januar, hvor der blev 
serveret Gule Ærter.  Det gør vi igen onsdag den 17. januar.  
Der arbejdes på, at der denne aften skal være lidt musikalsk 
underholdning.   
Se nærmere om tilmelding og pris på forsamlingshusets 
hjemmeside www.aabyskov-forsamlingshus.dk og i det hæfte  

der husstandsomdeles vedr. årets dilletant, der vil være i postkasserne, i postnummer 5881 og en mindre 
del af Vejstrup, omkring nytår.  Tilmelding kan som vanligt ske på https://aabyskov.nemtilmeld.dk/. 

▄ 
 
Foredragsaften mandag den 12. februar kl. 19.30: 

En aften med ”Luksusvagabonden” Lis Ingemann der fortæller om sine oplevelser som vagabond. I 
en moden alder besluttede hun at tilbringe sine tre sommerferieuger på landevejen som en vagabond. 
Den første tur tog hun i 1990, og de efterfølgende 11 år gik på samme måde, hvor det primært var 
Blichers Jylland, Tragisk før og efter billede, Olympia i Syrien - 13 - der blev gennemtravet. Med den 
gamle barnevogn tog hun fat på vagabondlivet, hvor nætterne blev tilbragt under åben himmel eller i et 
meget lille telt. Lis Ingemann fortæller levende og medrivende om sine oplevelser i de 12 år, hvor hun 
sled 3 barnevogne op. 

Pris for denne aften inkl. kaffe og kage er 90 kr., tilmelding som vanligt på  
https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ 

▄ 

Fastelavn i februar: 

Det forventes at der i februar afholdes fastelavnsfest med tøndeslagning for børn. Nærmere herom vil 
kunne læses inden længe på husets hjemmeside www.aabyskov-forsamlimgshus.dk. 

▄ 

Dilettant 2018:  

 

 
Årets stykke hedder:  ”Hellere lyve end flyve”. Et 
lystspil af Hans Grant, oversat af W & K. Paulsen.  
Stykket opføres lørdag den 24. februar med 
generalprøve og 1. forestilling. Onsdag den 28. 
februar 2. forestilling.  Fredag den 2. marts 3. 
forestilling. Søndag den 11. marts 4. forestilling. 
 
Kort om stykket: 
 

Dyrlæge Grib og hans kone, Marie, har vundet en rejse 
til Indien. En flyrejse! Grib er så angst for at flyve, at 
han nægter at tage med, så han forærer rejsen til sin 
datter, Vivi, og familiens tante Ruth. Vivi er forelsket i 
Peter, søn af Gribs ærkefjende, en rig bygmester. Af lut- 

ter ærekærhed og stolthed - og frygten for snakken i den lille landsby - må ingen få nys om Gribs 
flyskræk, hvorfor han og hans kone lader som om, de er taget afsted. Under “rejsen” bemærker 
landsbysærlingen Ketty, at Vivi, som egentlig skulle være hjemme og passe huset, har været væk i otte 



48

dage. Hun mener, at Vivi har hængt sig af ulykkelig kærlighed og vil slå en rude ind. Så er gode råd 
dyre! Grib og Marie forklæder sig som Gribs bror og svigerinde, hvorefter reklamechefen for firmaet, 
der har udloddet rejsen, kommer og meddeler, at flyet har måttet nødlande i Afghanistan. Tilmed 
arriverer tante Ruth, der har overladt sin plads i flyet til - Peter! Endelig ankommer de to unge - men 
løjerne er ikke ovre af den grund. Det viser sig, at de skal have et barn - og at Peter har opreklameret et 
arrangement i forsamlingshuset - hvor Grib skal fortælle om sin Indienstur!  
 
Priser for generalprøven, forestillingen onsdag og søndag vil være 90 kr. inkl. kaffe og kage.  
Forestillingerne lørdag aften og fredag med forestilling, teaterplatte, musik og dans er 200 kr.  Flere 
detaljer vil kunne ses på www.aabyskov-forsamlingshus.dk og i det husstandsomdelte hæfte om 
dilettant m.m. der vil være i postkassen lige omkring årsskiftet. tilmelding kan som vanligt foretages på  
https://aabyskov.nemtilmeld.dk/.  Vær opmærksom på, at der ved online betaling ydes en rabat på 5 kr. 
pr. bestilt billet. 

▄ 
 

Øl smagning fredag den 16. marts 2018: 
Der vil være smagsprøver på flere forskellige øl og der serveres en let anretning, der vil passe til øl. 
Reserver allerede nu aftenen. I næste nummer af Folk & Fæ oplyses nærmere om tilmelding og pris. Du 
kan inden længe også se mere på forsamlingshusets hjemmeside.  

▄ 
 
Generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 
Den årlige generalforsamling med fællesspisning holdes som sædvanlig i marts måned. Gene-
ralforsamlingen vil formodentlig blive lidt anderledes end tidligere i år, idet det forventes at der vil være 
et særlig interessant punkt på dagsordenen:  Modernisering af forsamlingshuset.  Mød op, kom med 
synspunkter, forslag og gør jeres indflydelse gældende. 

▄ 
 
Vinsmagning fredag den 20. april 2018: 

 

 

En vinsmagning med Erik Prangsgaard er er nærmest en tradition.  Erik 
har gennem årene valgt mange spændende vin fra lande og områder, der 
ikke har hørt til de mest kendte, derfor er en vinsmagning med Erik altid 
en overraskelse. 
Denne gang har Erik valgt vine fra Spanien og Portugal, hvor der er 
fundet vine som man kan blive overrasket over, hvor gode de er.  Der 
serveres en anretning eller tapas.  Nærmere i Folk & Fæ i februar og på 
forsamlingshusets hjemmeside:  www.aabyskov-forsamlingshus.dk.  

▄ 
 
Fredag den 14. september kl. 18: 
I samarbejde med Svendborg Bibliotek tilbyder vi en spændende aften.  Der lægges op til et anderledes 
arrangement, hvor litteratur og mad er ingredienserne. Der vil uden tvivl være overraskelser og 
udfordringer både til hjernen og smagsløgene.  Vi kan også kalde det en ”Litterær middag” – indholdet 
vil uden tvivl overraske.  
Nærmere information i Folk & Fæ i juni eller august.  Følg også med på forsamlingshusets 
hjemmeside:  www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
 

▄ 
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Gennemførte arrangementer: 
 
Optaktsmøde til vælgermødet 11. oktober 2017: 
Tekst og foto Jørgen Larsen 

 

For at være ”klædt” på til den 21. november, hvor der er valg til 
kommunalbestyrelse og regionsråd,  blev det aftalt i planlægnings-
gruppen, at man i år ville prøve noget nyt.  Afholde et møde som 
optakt til vælgermødet den 9. november.  Som oplyst i Folk & Fæ fra 
august faldt valget på chefredaktør ved Jysk Fynske Medier og 
politisk kommentator Troels Mylenberg. 
 

Optaktsmødets overskrifter var formuleret på denne måde: 

Indflydelse, nærdemokrati, lokalt engagement, velfærd - er det 
noget vi bare får eller skal vi arbejde for det? Hvad ønsker vi af de 
nyvalgte, vigtigheden af at vi deltager i den demokratiske proces og 
at vi ikke blot ender som sofa- 

vælgere, med de følger det kan få. En hyldest til vort demokrati, samt en opsang til os alle. 
 
Troels Mylenberg var i sit ”foredrag” inde på mange facetter omkring det vigtige i at deltage i den 
politiske proces og som minimum udnytte sin ret og forpligtigelse til at stemme.  Han kom med både 
”hip” til dem der stiller op for at blive valgt og til den enkelte, der har fået del i retten til sikring af 
demokratiet ved at bruge sin stemme. 
 
Der er mange ting der fungerer godt i samfundet, men også områder, hvor det er nødvendigt at forholde 
sig kritisk og med god grund være forundret. Meget synes ikke at være logisk, men det behøver politik 
jo heller ikke, men det er ikke bare at lade stå til og sige:  ”Det er også dem oppe på Rådhuset.” 
 
Det at nogen i det hele taget stiller op og vil lade sig vælge, skylder vi at sige dem tak og vise respekt 
for. At være politiker har noget med magt at gøre, men kan også få utaknemmelige og uforudsete følger, 
hvor den enkelte kan blive ”skudt noget i skoene”, som den pgl. slet ikke har haft noget med at gøre og 
alligevel bliver forfulgt og svinet til, hvilket både gælder i landspolitik og lokalt.  En tendens der er 
stigende på de sociale medier, men særdeles uacceptabelt i et demokratisk samfund. 
 
Der hersker dog det grundlæggende problem, at der er for lidt tillid til dem der lader sig vælge.  Politik 
er blevet for negativt- hvordan komme vi ud af ”dødsspiralen”?  Tilliden bliver heller ikke styrket af, at 
der i den seneste valgperiode har været en del ”partihoppere”. 
 
Det har været et problem med lav valgdeltagelse blandt de helt unge, derfor tages der op til valgdagen 
mange forskellige initiativer for at få de unge til at stemme, hvilket bl.a. sker gennem den talende og 
skrivende presse. Her er alle ”sejl” sat til med en fælles kampagne. 
 

 

Troels Myleberg havde flere præcise og også morsomme 
udsagn omkring politikere og befolkningen som sådan.  En af 
de meget væsentlige ting han lagde vægt på var, at man skal 
være taknemmelig og vise respekt for dem, der ”rækker 
hånden” i vejret – for havde vi ikke dem var der ingen debat 
eller nogen der stillede op til at blive valgt. 
 
Som det ses på billedet, fik nogle af Troels bemærkninger 
smilet frem. I det hele taget et godt møde, men det havde 
været dejligt med større tilslutning. 

▄ 
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Aktivitet omkring forsamlingshusets hjertestarter den 15. oktober: 
 
I Folk & Fæ fra august er der informeret om et helt specielt tilbud til beboerne i Åbyskov og Skårupøre, 
om generel information om brug af hjertestarteren og et tilbud om førstehjælp ved behandling af 
hjertestop til ”hjerte-løberne”. I bestyrelsen har der været opmærksomhed rettet mod, hvordan interessen 
for at være ”hjerteløber” kunne fastholdes.  Det er bestyrelsens opfattelse, at det er nødvendigt at have 
fokus på og støtte op om den gruppe, der har stillet sig til rådighed.  Det blev derfor i foråret 2016 
besluttet, at der skulle tilbydes undervisning til interesserede i lokalområdet vedr. brug af hjertestarteren 
og en opdatering omkring behandling af hjertestop med en paramediciner som underviser. 
 
15 lokale beboere i Åbyskov på førstehjælpskursus! 
Af Gudmund Larsen – Foto Gudmund Larsen. 
 
En stor tak til Åbyskov Forsamlingshus for en enestående opbakning omkring hjertestarteren på 
Åbyskov Forsamlingshus. Forsamlingshuset har ofret ikke mindre end kr. 7.194,-  på 2 kurser samt en 
serviceaftale med Cardia (firmaet som har leveret hjertestarteren).  
 
Den bedste måde at støtte op omkring det aktiv vi har med en hjertestarter er, at støtte op om de 
arrangementer, der foregår i forsamlingshuset. 
 

 

Den. 12. oktober blev der afholdt førstehjælpskursus 
for 15 lokale beboere/hjerteløbere med paramediciner 
Dennis Kræmmer Hansen. Et enestående kursus med 
Dennis, som jobber med hjertestop og blå blink i 
hverdagen i Svendborg og tillige er akuthjælper i 
fritiden på Langeland. Du kan læse mere om Dennis på 
www.DuKanHjælpe.dk 
Dennis medbragte adskillige dukker og hjertestartere, 
og vi var ikke mere end 3 - 4 personer om hver dukke 
og hjertestarter, og alle svedte bravt efter en omgang 
hjertelunge redning. En meget dygtig instruktør - tak til 
Dennis 

 

For at redning af en person med hjertestop skal have virkning, skal redningen være igangsat inden for 4-
6 min. (hjerte/lungeredning) Derfor er det helt afgørende for overlevelse uden hjerneskade, at der ydes 
førstehjælp inden ambulancen når frem. Med fordel kan følgende app bruges: alarm 112 og trygfondens 
hjertestarter app. 
 
Udsagn fra nogle af deltagerne i kurset. 

 

Gitte T. Rasmussen har skrevet: 
Det var et rigtig godt arrangement, hvor jeg på bedste vis fik 
genopfrisket brugen af hjertestarter og hjertemassage. Samtidig 
fik jeg tilføjet noget nyt omkring aflåst sideleje og hvornår jeg 
skal gøre hvad. 
Det var perfekt at vi kom ud i små 3-mandsgrupper og fik 
prøvet at udføre 1. hjælp på dukkerne med input fra de to andre 
i gruppen. Det var godt at vi ikke var flere om én dukke, det 
gav meget øvelse og trætte arme og krop, når vi alle fik prøvet 
at køre på i 3 minutter hver. 

. 
Underviseren var rigtig god. Han var dygtig og god til at lære fra sig - rækkefølge og de ting der skal 
udføres - er noget nemmere at huske når formidleren er spændende at høre på og ved hvad han snakker 
om. 
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Den lille folder synes jeg også er rigtig god. Den har fået fast plads i pengepungen, så kan den tages 
frem en gang imellem og jeg kan få øvet lidt på de ting der skal huskes - forhåbentlig vil jeg så være i 
stand til at yde effektiv hjælp hvis jeg en dag skulle stå i en situation hvor der er behov for det. 
 
 

 
 

Hans Abilgaard skriver om sin deltagelse: 
Jeg har efterhånden været på en del kurser i 1 hjælp. 
Dette her kursus var positivt, underviseren var god 
og behagelig og han havde noget fint udstyr. Det er 
godt med sådanne initiativer. 
 
Kaj Stillinger har også skrevet om sin oplevelse som 
deltager i kurset: 
Jeg fik rigtig meget ud af kurset. Jeg har altid været 
lidt usikker på, om jeg kunne gennemføre en 
situation, hvor et menneske med hjerteproblemer 
havde brug for hjælp. Men efter kurset er jeg sikker 
på, at jeg godt "tør" gå i gang med at hjælpe en 
person, som har fået hjerteproblemer og er faldet om. 

Det skyldes 2 ting: 
1. jeg har nu lært, hvordan man i praksis griber situationen an, og kan nu gennemføre en hjælp. 
2. Vi fik fortalt igen og igen:  I skal bare gå i gang uden at være bange for om det hjælper, for det er 
altid bedre at prøve at gøre en indsats end slet ingenting at gøre. 

▄ 
 
Frokostkoncert med Fangekoret søndag den 29. oktober: 
Tekst og foto Jørgen Larsen 
 

 
 
Planlægningen af koncerten med Fangekoret begyndte allerede ved Folkemødet på Bornholm i juni 
2016.  Alene det at skulle finde en dag i 2017 viste sig at være vanskeligt.  Det viste sig hurtigt, at der 
kun var en mulighed: søndag den 29. oktober.  I bestyrelsen ville vi gøre denne koncert til noget særligt 
for dem, der kom for at høre og for korets medlemmer.  Vi valgte derfor at afholde en koncert med 
frokost, hvilket viste sig at være den helt rigtige beslutning.   
 
Koncerten havde været annonceret længe og der blev helt udsolgt, så der var balance i økonomien.  
Koncerten gavn et pænt overskud, hvilket skyldes økonomiske bidrag fra Tuborg Fonden og Nordea 
Fonden, samt levering af brød fra Thurøbageren.  Vi takker for de modtagne bidrag. 
 
Det blev en særlig oplevelse for koret at holde koncert i et forsamlingshus, idet koret som oftest synger i 
kirker.  De uformelle rammer i vores forsamlingshus, det at koret spiste med og var en del af selskabet, 
betød meget for den enkelte i koret.   Den afslappede og stemningsfulde atmosfære indbød til, at flere af 
tilhørerne fik en god snak med flere af korets medlemmer og korets leder Louise Andrian. Denne 
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mulighed for uformel snak på ”to mands hånd”, blev en særlig oplevelse for begge parter.  Da vi ofte 
synger ved vore arrangementer i forsamlingshuset, havde vi også valgt, at der skulle være fællessange 
med deltagelse af koret og tilhørerne, hvilket koret ikke var vandt til, så det var nyt for koret. 
 
Vi betragter arrangementet som en succes og med meget gode tilbagemeldinger om kortes præstation og 
den platte, der blev serveret.  Flere gav umiddelbart efter koncerten bl.a. udtryk for, at koncerten: 
 
Rørende. Gribende og en helt speciel tankevækkende oplevelse.  Helt fantastisk, at de selv kunne 
skive og udtrykke deres tanker gennem egne sange. 
 
Vi har bedt nogle af tilhørerne om at skrive lidt om deres oplevelse af koncerten og har modtaget: 
 

 

 
Søndag d. 29. oktober i Åbyskov forsamlingshus 
oplevede vi en koncert, der gjorde et dybt indtryk.  
Det drejer sig om ”Fangekoret” de sang nogle 
fantastiske sange, som de selv havde skrevet ud 
fra deres livsoplevelser, som gjorde et dybt 
indtryk. Især da en af korets børn sang solo om sin 
far, der er inde at sidde. men kærligheden til ham 
var stor. Her var det svært at finde en grimasse der 
kunne passe. 
Tak fra Nielsen i Skårup 

 
Gyda Hansen, Svendborg skriver: 
Jeg samler på oplevelser, og en oplevelse - langt ud over det, jeg er vant til - fik jeg, da jeg var til 
koncert med Fangekoret. 
De kunne synge, og spille, de havde selv skrevet tekster, og hvilke tekster. Indrømmet jeg kneb en tåre 
eller fem. De var ærlige omkring at de havde gjort noget galt, men taget deres straf, ingen medlidenhed 
her. Deres snak mellem numrene gav en ide om deres hverdag, deres tanker og savn, skilsmisser, gæld, 
også de problemer der opstår for deres børn, når far er i fængsel.  
En rigtig god oplevelse, hvor mine fordomme fik nye tanker.  
Tak. 
 
Rosa og Flemming Kunkel, Nordlangeland skriver:  
En god oplevelse I Åbyskov Forsamlingshus søndag den 29. OKT. 2017. 
Med stor entusiasme og indlevelse både fra korleder Louise, indsatte og ex indsatte gjorde, at vi i den 
grad blevet meget "bevæget" over de selvskrevne tekster.  Der var meget at reflektere over. Måden 
arrangementet var tilrettelagt på var meget vellykket. 
Frokost, fællessang. 
Kaffe og fællessang. 
Korets sange. 
Tid til snak med de medvirkende. 
En god oplevelse og vi ønsker hermed alle Held og Lykke.  
                                 . 
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Gammeldags vælgermøde torsdag den 9. november: 

              

Vi gjorde det igen og med fuldt forsamlingshus. 
 
Den røde lampe var ude og tændt - fuldstændig fyldt forsamlingshus og interesserede på venteliste. 
 
Den gamle arrangementsgruppe for vælgermøder i Åbyskov Forsamlingshus bestående af Elin Boss 
Hansen, Arne Post Jensen og Gudmund Larsen er mere end lykkelige, for 3. gang lykkedes, et rost 
gammeldags vælgermøde. I den forbindelse skal der fra de 3 personer lyde en stor tak til bestyrelsen og 
støtterne for en enestående opbakning.  
 
Noget helt for sig selv, var den hjemmelavede biksemad - i rigelige mængder - og tilberedt helt fra 
bunden af kok Jette Larsen - tusind tak! 
 
 

 
 

Samtlige spidskandidater fra partierne inkl. borgmester og viceborgmester, 
mødte op sammen med ordstyreren, radiovært på P4Fyn Ruth Kabel, til 
spisning af biksemad sammen med alle deltagerne i vælgermødet, og 
allerede der, gik snakken livligt. 
 
 
Ruth Kabel startede mødet kl. 19.45 og sluttede prc. kl. 21.45 som aftalt, 
hvor vi alle sang "Jeg bærer med smil min byrde". Ruth Kabel styrede 
tropperne på rigtig flot vis - en fantastisk god og dygtig ordstyrer. 

I første runde nævnte: 
Jesper Kiel, Enhedslisten: God biksemad, mange mennesker, solidaritet, institutioner og grøn 
omstilling. 

Jørgen Lundsgaard, Liberal Alliance: Havnen, havnearbejdspladser, vejchikaner skal væk, byen skal 
blive den dejligste by, at blive gammel i. 
 
Karl Magnus Bidstrup, Alternativet: Miljø, klima, biodiversitet, ikke kun city, men hele byen/landet. 

Henrik Nielsen, Det Konservative Folkeparti: Danmarks hyggeligste vælgermøde, 
havneudviklingsplan, områdefornyelse, omprioritere, salg af elforsyningen. 

Arne Ebsen, Tværsocialisterne: Fornøjeligt arrangement, skabe stærke lokalsamfund, sikre ordentlige 
færdselsmuligheder, nye beslutningsprocesser. 

Lars Erik Hornemann, Venstre: Fortsætte den positive udviklingsspiral, 700 nye borgere på 3 år, 1000 
nye arbejdspladser, kulturliv, gode rammer for erhvervslivet. 

Bruno Hansen, Socialistisk Folkeparti: Rigtig hyggeligt, skabe en hel kommune, ikke dem og os - skal 
blive vi, godt kulturliv, åbne biblioteker. 

Finn Olsen, Svendborg Lokalliste: Synlighed, nærdemokratiudvalg, overleve på sydfynsk vækst, 
boliger, kultur, uddannelse og sport. 

Bo Hansen, Socialdemokraterne: Tusind tak, imponeret - udsolgt til valg arrangement, uddannelse, 
gensidige aftaler med erhvervslivet, mere til folkeskolen og ældrecentre. 
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Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti: Ildsjæle - god mad i forsamlingshuset, styr på kommunens 
økonomi, økonomisk målstyring, gode institutioner, god ældrepleje.  

Hanne Ringgaard Møller, Radikale Venstre: tage ansvar for børn, fokus, ældre, hvordan skal vi have 
det som ældre, hvilken omsorg skal vi have, centerområder. 
 
Flere af publikum havde spørgsmål til spidskandidaterne, såvel lokale som politiske mødte publikum, 
samt en ung førstegangsvælger. Spørgelysten var stor, og ikke alle nåede at komme til orde, en enkelt 
lokal blev i stedet invitereret til møde på borgmesterens kontor en af de følgende dage - sig ikke, at det 
ikke hjælper at gå til vælgermøde i Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Fra arrangementsgruppen kunne vi måske godt have ønsket os flere lokale med, som derved kunne 
fremkomme med ønsker for vort lokalområde - og læren er - tilmeld dig hurtigt! 
 
Politikerne var meget velforberedte og tidsrammen blev overholdt, man fornemmede ikke så markante 
forskelle blandt politikerne, som ved sidste kommunalvalg, mødet var mere i samarbejdets ånd. Som 
tovholder har det været en stor fornøjelse at være med til dette arrangement og det fantastiske 
samarbejde. 
 

 

Der serveres biksemad inden selve vælgermødet.  Der var god snak ved bordene sammen med 
kandidaterne. 
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Forsamlingshuset blev 120 år en 18. november: 

Mærkedagen 120 år blev en en god dag med snak om fortid og fremtid.  Mere om selve dagen fremgår 
af en anden artikel i dette nummer af Folk & Fæ. 

Formanden – Arne Jensen – bød velkommen.  Formandens tale kan i sin helhed læses på 
forsamlingshusets hjemmeside, hvilket også gælder Richard Sørensens historiske rids omkring 
forsamlingshuset. 

Bestyrelsen vil ikke gentage, hvad der står skrevet i Kaj Stillingers artikel, men vil benytte lejligheden 
til at takke alle, der var med til at fejre dagen.  En særlig tak til dem, der har betænkt forsamlingshuset 
med en gave.  Skårup Borgerforening 10.000 kr., Arne og Gitte Jensen 2.000 kr. bl.a. til køb af en 
pålægsmaskine, Tåsinge Forsamlingshus 300 kr., Karen Margrethe Jørgensen 200 kr., Ingelise og Leif 
Hansen 200 kr., Nina og Erik Prangsgaard 200 kr., Bjarne Lindquist Nielsen 1.000 kr., Lise Møller 
Hansen 100 kr., Kate Alli Hansen 200 kr., Ellen og Jørgen Larsen 18 fl. Vin til receptionen.  Kontanter i 
alt 14.200 kr. – et godt bidrag til anskaffelser m.m.  

 

Arne Jensen 

 

Richard Sørensen 

 

Katrine Holm Bidstrup  

 

 

Christian Thuesen 

▄ 



56

Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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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

Skårup Tanken  -  Nyborgvej 438, 5881 Skårup
Telefon. 42 50 38 85  -  Mail. skaaruptanken@gmail.com

Åbningstider: Alle dage 10.00 - 21.00

Vi levere også mad ud af grillen
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Spejderne  i Oure 

 
I 2005 mente nogle ildsjæle, at det ville være på sin plads med spejdere i Oure. Det begyndte med at en 

børne- og ungdoms- medarbejder i menigheden ved Oure Baptistkirke, og forskellige venner i og omkring 

Oure oprettede en spejderkreds. 

Samme børne og ungdoms medarbejder havde også et børne gospelkor i Hesselager. Det gav en god 

synergieffekt i starten fordi mange børn havde lyst til at være med i begge dele. 

Starten var den 15. september 2005. her ses nogle af de første spejdere og gæster. 

 

Derefter gik det slag i slag og der var 20 spejdere en overgang. Spejderne er delt op i  

 
Klynge  -  5 til 7 år 
 
Flok  7 til 10 år 
 
Trop 10 til 13 år 
 
Gruppe 13 til 17 år 
 
Rovere over 17 år 
 

 
Tropspejdere arbejder med rafter efterår 2017 

 
Spejderne i Oure er tilknyttet Danske Baptisters Spejderkorps. Der er omkring  940 aktive spejdere i 22 

kredse i Danmark 

Oprindelig blev BDF (Baptisternes Drenge Forbund) og BPF (Baptisternes Pige Forbund)  stiftet 2 juli i 

1930  
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I 1948 blev de to forbund lagt sammen og om-organiseret til et korps med spejderlov og spejderløfte. 

Forbundene / Korpset har således været virksomt i 87 år. Det nye navn blev Danske Baptisters Spejderkorps 

(DBS) 

Spejderloven: Spejderløftet: 
Som spejder vil jeg: 

 lytte til Guds ord 
 tage medansvar for det samfund, jeg lever i 

 være hensynsfuld og hjælpsom 
 være til at stole på 
 lytte til andres mening og selv tage et 

 standpunkt 
 lære naturen at kende og værne om den 

 

 
 

Jeg lover at gøre mit bedste for at 

overholde spejderloven 

 
 
 

 

Korpset købte og anlagde en korpslejrplads i Øksedal nær Nibe. Det er udbygget gennem årene og nu holdes 

der korpslejre for spejdere fra hele landet. Der har også op gennem årene været afgoldt internationale 

spejderlejre, hvor man har inviteret spejdere fra nabolande til at deltage.  Spejdere fra DBS har også deltaget 

i internationale lejre og Jamboree i Danmark og andre lande. DBS har også været med på Spejdernes Lejr i 

2012 og 2017. 

DBS blev også organiseret i divisioner og kredse. Baptistspejderne i Oure er en kreds under DBS og medlem 

af Ansgar Division. Ansgar Division består af 2 kredse i Odense en kreds i Aarhus, en kreds i Esbjerg og en 

kreds i Oure.   

 
Stemningsbillede fra  

Spejdernes lejr 2017 

Spejderne i Oure, som vi kalder kredsen,  har alle årene deltaget i 

forskellige sommerlejre, divisionslejre og egne kredslejre. 

At være spejder betyder, at man får gode venner, Man møder 

vennerne i spejderkredssen på spejdermøder og når man deltager 

i lejre. 

På lejre lærer man andre spejdere at kende, og bliver gode  

venner med dem.  I sommers var vi med på Spejdernes Lejr 

2017.  

Vi havde lejrplads sammen med spejdere fra Svendborg 

Kommune, og der blev knyttet bånd. 

Som spejderne bliver ældre og modnes, tilbydes de træning, som DBS tilrettelægger. De spejdere som 

kommer på kursus får så opgaver hjemme i kredsen i at tilrettelægge spejdermøder og forskellige aktiviteter. 

Med tiden bliver de i stand til at blive hjælpeførere og senere førere for patruljer. De større spejdere tilbydes 

kurser i at lede andre spejdere, og idéen er at de med tiden bliver de nye spejderførere i deres kreds. 

Den anden side af at være spejder er den, som ikke ses så meget udefra, men som har en stor betydning for 

spejderarbejdet i kredsen og hele DBS. Det er det mere organisatoriske arbejde. Samarbejdet i Ansgar 

Division foregår ved at førere fra de 5 kredse samles til planlægning af nogle fællesktiviteter. I Ansgar 

Division arrangeres  ”Kammeratskabsweekend” om foråret og EX VOTO om efteråret.  

På landsplan mødes førere fra alle kredse, så vidt det er muligt, for at arrangere korpsets aktiviteter. Korpset 

arrangerer førertræning og korpslejre, samt deltager i store tværkorpslige tiltag så som Spejdernes Lejr.  
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Alle beslutninger og visioner for spejderarbejdet fremkommer via den demokratiske proces i samarbejdet 

mellem kredsene og i DBS´regi. 

De enkelte kredse har bestyrelser, der vælges af og blandt forældre samt repræsentanter fra den 

menighed/kirke som kredsen er tilknyttet. 

Færdigheder og mærker 
 

  

Alle mærker fortæller, at jeg 
har som spejder lært noget om 
det, som mærket handler om, 
og at jeg som spejder tager et 
ansvar  
 
 
Blandt de færdigheder, som 
giver  
en udmærkelse, kan nævnes: 
 
Roland mærke for træning  
i førerfærdigheder 
 
Nybygger 
Jeg kan og vil være med til at 
bygge f.eks. en lejr op 
 
 

Naturven 
tage Medansvar for naturen 
 
Spejder 
Være spejder 
 
Lejrliv 
Være en del af en patrulje og 
samarbejde 
 
Kirke og tro 
Have viden om og respekt for 
kirke og tro på Gud 
 
Stifinder 
Jeg kan orientere mig i naturen 
 
 

Skjorty 

Et mærke, der kræver udholdenhed og viljestyrke, og som samtidig 
udstråler en glæde over at være spejder er ”SKJORTY” mærket. 
For at kunne få lov til at bære ”SKJORTY” mærket skal  spejderen bære 
Uniform 1 helt år (365 dage ud af 400 dage) 
Regler: Så snart man er ude for hjemmet, skal uniformen være på. Må 
vaskes om aftenen og på, når den er tør næste morgen 1 gang om ugen. 
Tørklædet skal være synligt på kroppen, men man må selv bestemme, hvor 
det skal være. 
- 
I december 2015 havde Marius, Bibi, Mathias, Danny og Henriette 

gennemført ”SKJORTY”. De yngre spejdere snakkede fra tid til anden om, 

at de skulle gå i gang med at tage mærket. På sommerlejren 2016 gik de fire 

spejdere i gang. Da vi nåede omkring efterårsferien i år havde alle fået de 

365 dage med uniform. Derfor var det festligt at få papir på, at de nu måtte 

få ”SKJORTY” mærket, og sy det på uniformen. 

Undervejs er de mange gange kommet ud for at klassekammerater . lærere , 
familiemedlemmer og mange andre har spurgt til hvorfor de hele tiden har 

båret uniform.  Det giver god mulighed for at fortælle om det at være 
spejder, og har ligeledes givet dem selv noget at tænke 

 

 
 

Ida Melder klar, SKJORTY 
mærket på venstre ærme 
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Marius melder klar ved mødets start 
 

 
 
 

                                                                 ---> 
Daniel og Marius er ved at binde  

besnøringer på en rafte 
 

 

 

I efteråret har spejdermøderne handlet 

meget om  rigtige spejderfærdigheder. De 

lærer at arbejde med reb og rafter. Også 

øver de sig i at lave mad over bål. 

Når mødet er færdigt synger vi ofte 

spejdersange og bruger at par øjeblikke til 

fordybelse. Til sidst synger vi en 

farvelsang. 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

V / tømrer Morten Møller

Tlf: 50 69 98 52 

mandogbilmorten@hotmail.com
www.mandogbil.dk

MAND&BIL LEVERER ARBEJDSKRAFT TIL HÅNDVÆRKERE, PRIVATE OG VIRKSOMHEDER.
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Folkefesten 2017 
 

Lørdag d. 30. september dannede Skårup Kultur- & Idrætscenter endnu 
engang rammerne om årets Folkefest, som igen i år må betegnes som en 
succes – baseret på alle de positive tilbagemeldinger, vi har fået indtil nu. 

Maden fra Johans Landkøkken faldt heldigvis 
igen i år i deltagernes smag. Live-musikken med 
bandet ”Kort Varsel” swingede fra start til slut. 
Bar-, køkken- og serveringspersonalet havde 
styr på tingene. Vi fik udnævnt ”Jakob” som 
”Årets Skårupborger” – selv om hans planlagte 
bridgeturnering i Silkeborg havde førsteprioritet 
denne aften. Indslaget med stjerner som Keld 
Heick, Robbie Williams, Nik & Jay, Sabrina og 
den obligatoriske fællesdans fik folk op af stolene 
og skød for alvor festen i gang. 

Vi vil gerne rette en stor tak til alle jer ca. 250 glade mennesker, som valgte at 
deltage i årets fest og var med til at skabe en fantastisk stemning og gøre 
aftenen til endnu en, vi alle kan glæde os over i lang tid. Der var gang i baren 
og dansegulvet hele aftenen og der var som sædvanligt ingen ballade – kun 
god stemning og højt humør fra start til slut ! 

Det skal I have mange tak for! 
Det er jo lige netop den 
opbakning fra jer og stemningen 
under festen der gør, at vi i 
festudvalget med stor iver og 
entusiasme allerede har kastet 
os over planlægningen af næste 
års fest.  

Tak til alle de frivillige der hjalp til 
før, under og efter festen – 
heriblandt Basse & co. for opsætning af scenen, Lars Henriksen for opsætning 
af baren, Michael, Taesso, Thue og de unge i baren, Bodil og resten af 
køkkenpersonalet - herunder de unge medhjælpere, Casanovaholdet for 
opsætning af borde og stole, Roadrunners for oprydning om søndagen, Kirsten 
Højrup og hendes medhjælpere for flot udsmykning, Joachim for at lege  

 

 

 

Erik ”Jakob” Jakobsen t.v.                     
Årets Skårupborger 2017 
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paparazzi-fotograf og sørge for lidt billeder samt Arne Møller Larsen og Bo 
Isaksen for hjælp og vejledning undervejs. 

Uden jer frivillige var der ikke nogen fest !!! 

Tak til alle sponsorer for præmier til vores lotteri på indgangsbilletterne: 

Sø-Pet Dyrehandel SkårupTanken  
Solgaards Hår  Skårup Pizza & Kebab House 
Brødrene Folkmann ApS Salon Elmelund  
Landevejens Tømrer SuperBrugsen, Skårup 
Skårup Grafisk Højrup Dekoration 
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Festen i år gav igen et pænt lille overskud, som vi med glæde har givet videre 
til Skårup IF. Vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere med, så vi kan generere 
endnu flere penge til foreningen eller få mulighed for at udvikle festen endnu 
mere. Men det er ikke økonomien, der er vigtigst. Det vigtigste er, at så mange 
som muligt får muligheden for at deltage i denne årlige begivenhed, hvor hele 
Skårup samles til en fantastisk fest. 

Så saml naboerne, fodboldholdet, strikkeklubben, kollegaerne, fætrene og 
kusinerne eller lav jeres eget sammensatte bord af venner og bekendte og tag 
med til fest i hallen igen til næste år. 

 

Vi ses i 2018 hvor Folkefesten afholdes LØRDAG d. 29. SEPTEMBER ! 

 

Vi skaber rammerne – I skaber festen ! 

Venlig hilsen ”Det festlige udvalg” :o) 

PS: Se mange flere billeder fra festen, kom med ris, ros og gode idéer og følg med i 
hvad der sker omkring næste års fest på Facebook-gruppen ”Skårup Folkefest”. 
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“Dans for 2”
Så starter vi igen dans i Skårup!

Tirsdage i januar og februar kl 17.30-19 kan I komme og få god inspiration til festdans.
Vi starter den 9/1-2018 og prisen er 1000,- pr par

 (inkluderer traktement den sidste gang hvor vi har afdansningsbal).
Tilmelding på Skårup Idrætsforenings hjemmeside. 

Julegaven til kvinden der har alt!
Hilsen Mette Bødker, 21674321

Med denne rubrik takker vi for deres årlige bidrag,  
som er med til at opretholde vores lille lokalblad. 

FOLK & FÆ HAR EN RÆKKE TROFASTE BIDRAGYDERE,  
SOM IKKE ER SYNLIGE MED EN FAST ANNONCE I BLADET 

Skårup Idrætsforening  
Skårup Borgerforening 

Skårup Pensionistforening  
Lokalhistorisk Forening  



67

Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

SuperBrugsen støtter lokalt . . .
Så blev det afgjort, hvor meget de 3 ansøgerer hver fik fra SuperBrugsens pulje på 10.000 kr. til  
støtte af forskellige lokale aktiviteter.                                               Tekst og foto: Henning Philbert

”Booting Greenland”  fik 4.400 kr. til 44 skolebørn fra Skårup Skole til deres ekskursion til  
Grønland. Ekskurtionen er afslutning på et års-forløb med tilegnelse af viden om miljø/kultur i  
Grønland. - Vi glæder os til at høre fra dem, når de hommer hjem fra det høje nord.

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Skåruppige med teater i blodet 
19-årige Kraka Donslund 
Nielsen har haft sin 
barndom i Skårup og har 
gået på Skårup skole, som 
hun forlod i 2014. Hun var 
en aktiv og engageret elev 
og var det sidste år 
elevrådsformand og 
elevrepræsentant i 
skolebestyrelsen. Teatret 
har altid trukket, og i 
hendes skoleår var hun 
aktiv i Børne- og 
ungdomsteatret i 
Svendborg. 
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Efter folkeskolen fulgte et år på Langelands Efterskole i Rudkøbing, som lægger vægt på kreative 
fag, så her kunne teaterinteressen også dyrkes. Nu er Kraka flyttet til Odense, hvor hun på tredje 
og sidste år følger den såkaldte HF-Flow linje. Ud over en almindelig HF eksamen giver den to 
ugentlige undervisningsdage i teater. 
Flow-uddannelsen 
giver netværk og 
forbindelser og 
dermed mulighed 
for engagementer. 
I oktober deltog 
Kraka for andet år i 
Harry Potter-
festivalen i Odense. 
I forestillingen i 
Carl Nielsen-salen i 
Odense 
Koncerthus, hvor 
Odense 
symfoniorkester 
leverede musikken, 
spillede hun den 
onde heks, 
Bellatrix. Det faldt 
helt i Krakas smag 
at skeje ud og være 
den vilde, onde 
skurk.  
Det samme tema 
om det onde og 
grimme i 
mennesket har hun 
sammen med to fra 
hendes klasse 
behandlet i en forestilling, som de har produceret og opført på Teater Momentum i Odense. 
Stykkets titel er: ”ER VI OK?” I øjeblikket arbejder hun med et andet projekt, der hedder ”Snak om 
Sex og Skam”. Forestillingen handler om ungdom, sex og skam og skal opføres på gymnasier og  
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højskoler rundtom i landet. 
I 2013, da Kraka var 15 år, fik hun en helt speciel skuespiloplevelse. Hun blev casted og blandt 
mange konkurrenter udvalgt til at spille en central rolle i filmen ”Kapgang” instrueret af Niels 
Arden Oplev. Filmen handler om en dreng, der mister sin mor, der dør af kræft. Kraka spiller 
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drengens veninde eller kæreste. Kraka fortæller, at Niels Arden Oplev var dygtig til at instruere de 
unge uerfarne skuespillere. Han gjorde det først og fremmest ved at få dem til at føle sig trygge, og 
hun lærte at spille autentisk og oprigtigt. 

Til sommer er Kraka færdig med sit HFkursus og hvad så? Det spørgsmål har Kraka selv ikke noget 
klart svar på, men fremtiden skal nok handle om noget med teater. Det behøver ikke nødvendigvis 
at være det at søge ind på en skuespilskole. Kraka leger med tanken om at fortsætte med at lave 
egne teaterprojekter, eller hvad med at lære at sejle og sejle rundt med et bådteater? Hun er også 
tiltrukket af tanken om at blive hospitalsklovn, at kombinere glæden ved som skuespiller at have 
den umiddelbare kontakt med sit publikum med glæden ved at kunne gøre en forskel over for et 
sygt barn. 
Folk og Fæ ønsker Kraka lykke på rejsen, hvad end fremtiden måtte bringe. 
 
Tekst: Olaf Søndberg       Foto: Henning Philbert og andre 
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Julefest 
i Vejstrup forsamlingshus
Det var noget af et tilløbsstykke da Vejstrup forsamlingshus inviterede til julehygge i det gamle hus.
Ca. 120 kom forbi søndag d. 26 nov. Fra 15- 19.00 hvor der var lagt op til rigtig julehygge med 
kaffe/gløgg, klejner, julesang med Margrethe ved klaveret og masser af aktiviteter til børnene 
med bl.a. juleklip, lave juledekorationer, brætspil og julequiz.

Julemanden var også at finde i forsamlingshuset og han afholdt bankospil med masser af gaver 
fra de lokale erhvervsdrivende. Det var en stor succes og fuld koncentration under spillet. Den 
elektroniske tæller drev lidt gæk med julemanden i første spil da man kunne se der ikke kom tal 
fra 75 og op til 90. Man blev enige om, at så tog man et tal uden om tælleren og bang………. 
Så havde 10 personer banko. Efter tjek kørte det som smurt.
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103 havde tilmeldt sig til spisningen som stod 
på gammeldags flæskesteg med alt tilbehør. 
7 frivillige stod for maden og der manglede 
absolut ingenting. Det var teamwork og da 
arrangementet sluttede deltog 15-20 personer 
i oprydningen så alle kunne gå tilfredse hjem 
efter en lang men hyggelig dag.

Vejstrup forsamlingshus havde først i sep. 
Et lille krisemøde da bestyrelsen manglede 
frivillige hænder og der var lavvandet i 
pengekassen. Der blev nedsat et udvalg som 
efter et par møder gik til bestyrelsen med en 
handlingsplan. Der blev afholdt et stor møde 
sidst i okt. Og der fandt man en masse der 
ville være i små udvalg som støtter op om 
diverse som : økonomiudvalg, vedlige-
holdelsesudvalg, arrangementsudvalg osv.

Nu fyldte man huset til julehygge og næste 
arrangement er generalforsamlingen d. 25-1 
18 hvor man vil koge det hele sammen til et 
Team med mange frivillige hænder.

Man kan allerede løfte sløret for en forårs-
koncert d. 23-3 18 hvor Anne Dorte Michelsen 
kommer til Vejstrup forsamlingshus.

Indsendt af
Henrik Hansen
Landevejen 9 
Vejstrup
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Stjernehimlen	lige	nu	
-	en	asteroide	fløj	forbi	!	

-	oplev	en	meteorregn	af	de	store…	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24,	5881	Sårup	

I	sidste	nummer	af	Folk	&	Fæ	omtaltes	asteroider	i	almindelighed	og	specielt	blev	asteroiden	2012	TC4	
nævnt,	som	et	himmelobjekt	der	forventedes	at	passerer	jorden	den	12.	oktober	i	år	i	en	meget	kort	
afstand.			

Og	hvordan	gik	det	så	med	2012	TC4?	Røg	den	forbi	eller	hvad?	

Den	røg	forbi,	men	”damn	close”,	som	Rolf	Densing	udtalte,	da	det	skete.	Han	er	chef	for	det	europæiske	
rumsamarbejdes	operationscenter	i	Darmstadt	i	Tyskland.		

Asteroiden	2012	TC4	blev	opdaget	den	4.	oktober	2012	og	fem	dage	efter	fløj	den	forbi	jorden	i	en	afstand	
af	94.800	km.	Den	forsvandt	derefter	hurtigt	for	observation,	for	den	27.	juli	i	år	igen	i	en	afstand	af	60	mill	
km	at	dukke	op	på	det	gigantiske	VLT	teleskop,	som	ESA	(Det	Europæiske	Rumsamarbejde)	har	stående	på	
en	2,6	km	høj	bjergtop	i	Chile.	Asteroiden	blev	herefter	beregnet	til	at	skulle	passere	jorden	den	12.	
oktober	i	en	afstand	af	fra	6.800	km	til	170.000	km	over	Antarktis.	

Målinger	på	dagen	den	12.	oktober	viste	at	asteroiden	rent	faktisk	passerede	jorden	i	en	afstand	af	kun	
48.600	km	(fra	jordens	centrum)	svarende	til	0,13	gange	afstanden	mellem	jorden	og	månen.	Altså	
temmelig	”damn”	tæt	på.	Se	Fig	1	der	viser	asteroidens	bane	mellem	jorden	og	månen	i	rigtig	målestok.	

Fig.	1	Asteroiden	2012	TC4´s	bane	den	12.	oktober	2017		

Asteroiden	er	på	størrelse	med	et	almindeligt	parcelhus	(aflang	form	12-27m).	Den	består	af	metal	og	sten		
og	dens	hastighed	var	på	7,65	km/s,	da	den	passerede	jorden.	Hvad	var	der	sket	hvis	
den	havde	ramt	jorden	over	en	by?	Sandsynligvis	det	samme	som	skete	i	februar	2013	
over	den	centralrussiske	by	Chelyabinsk,	hvor	en	meteorit	af	tilsvarende	størrelse	
pludselig	og	uvarslet	kom	brasende	ned	fra	himlen	og	brændte	op	i	8	km	højde	i	et	
mægtigt	flammende	brag,	der	smadrede	ruder	og	bygningsdele	på	3000	bygninger	og	
sårede	1200	mennesker	hovedsagelig	på	grund	af	flyvende	glasskår.	Shockbølgen	fra	
braget	løb	to	gange	rundt	om	jorden.	Vi	skal	helt	tilbage	til	juni	1908,	for	igen	at	opleve	
et	voldsomt	astronomisk	fænomen.	Denne	gang	en	meteor,	formodentlig	noget	større	
end	asteroid	2012	TC4.	Den	brændte	op	i	atmosfæren	over	den	sibiriske	flod	Tunguska	i	
et	ubeboet	skovområde.	

Fig.	2			VLT	teleskopet	i	Chile.	Der	er	i	alt	4	af	samme	størrelse!	

Et	skovområde	på	omkring	2.150	km2	blev	lagt	fuldstændigt	ned,	uden	at	der	efterfølgende	kunne	spores	et	
egentligt	nedfaldskrater.	Hændelsen	blev	først	rapporteret	mange	år	efter	det	skete.	Var	nedslaget	sket	
over	en	storby,	ville	ødelæggelserne	have	været	enorme.		

Fig.3	Træstammer	nedlagt	af	Tunguskameteoren	i	1908	(foto	mange	år	efter)	

	

Hvor	farligt	er	det	og	hvor	hyppigt	forekommer	det?	

NASA,	den	amerikanske	rumfartsorganisation,	skønner	at	hændelser	
som	den	i	Chelyabinsk	statistisk	set	forekommer	ca.	hver	50.	år	og	at	
en	voldsommere	hændelse	som	den	ved	Tunguskafloden	
forekommer	hver	500.	år.		

NASAs	Near-Object	Observation	Program	holder	løbende	øje	med	hvad	der	kan	forventes	at	falde	ned	i	
hovedet	på	os	fra	det	ydre	rum.	NASA	har	også	opstartet	et	program	kaldet	Asteroid	Redirect	Mission,	som	

går	ud	på	at	kunne	omdirigere	generende	asteroider,	
inden	de	rammer	os.	For	at	kunne	omdirigere	en		
asteroide	forudsættes	det,	at	den	er	større	end	100	
m	og	at	de	kan	opdages	i	hvert	fald	mindst	to	år	før	
et	eventuelt	møde	med	jorden.	NASA	har	meget	
beroligende	udtalt,	at	man	ikke	har	kendskab	til	
objekter	lidt	større	end	asteroide	2012	TC4	og	større,	
som	indenfor	de	næste	mange	år	skulle	kunne	
udgøre	en	risiko	for	jordens	befolkning.	

	Pyhha,	så	kan	vi	vel	sove	roligt	indtil	videre?	

Fig. 4. Chelyabinsk meteoren brænder op over byen, februar 2013. 

Efterskrift:	Den	9.	november	2017	opdagedes	en	asteroide	(2017	VL2)	dagen	før	den	passerede	jorden	i	en	
afstand	på	118.182	km.	Den	var	den	47.	asteroide,	der	indtil	nu	i	år	er	observeret	passeret	jorden	indenfor	
måneafstand.	Damn	tankevækkende.	
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Oplev	årets	største	meteorregn	i	stjernebilledet	tvillingerne	

Der	er	i	år	ideelle	betingelser	for	at	opleve	meteorregn	–	en	masse	stjerneskud	–	i	perioden	8.	til	18.	
december.	Mest	intensivt	natten	mellem	13.	og	14.	december,	helt	op	til	100	pr.	time	hvis	man	står	et	sted	
hvor	den	omsiggribende	julebelysning	ikke	ødelægger	dit	nattesyn.	Men	selvom	vi	har	passeret	den	13.	
dec.	Kan	det	nås	endnu.	Natten	til	den	16.	december	og	et	par	dage	frem,	skulle	der	endnu	være	gode	

chancer	for	at	se	stjerneskud,	hvis	man	ikke	nåede	det	før,	men	
antallet	af	”skud”	aftager	stærkt	hen	mod	den	18.	dec.	

Fig.	5	Tvillingerne	med	Castor		og	dens	tvilling	Pollux	lige	syd	for.	Konfiguration	
den	15.	december	2017,	set	fra	sydfyn	kl.	20:00.		Castor	ses	i	østnordøstlig	
retning	24	grader	over	horisonten.	Klokken	22:00	i	stik	østlig	
retning.Mælkevejen	anes	lige	til	højre	for	Tvillingerne.	Allerøverst	ses	en	tydelig	
(dobbelt)stjerne	Capella	i	stjernebilledet	Kusken	(Auriga).	

	

Meteorregnen	–	eller	rettere	asteroidregnen	kommer	fra	
dværgplaneten	3200	Phaethon,	der	faktisk	er	en	asteroid,	som	
først	blev	opdaget	i	1983.	Selve	asteroiden	Phaethon,	der	et	
monster	på	5	km,	befinder	sig	på	dette	tidspunkt	(15.	dec.)	i	
stjernebilledet	Andromeda	i	en	afstand	på	10,4	mill.	km	fra	
jorden.		Meteorregnen	–	også	kaldet	Geminiderne	efter	
Tvillingernes	latinske	navn	Gemini	–	skyldes	”affald”	fra	Phaethon	
som	slides	af	planeten	på	dens	vej	i	solsystemet	med	en	
gennemsnitlig	hastighed	på	imponerende	20	km	i	sekundet!	

Phaethon,	søn	af	solguden	Helios,	var	en	voldsom	græsk	gud,	der	nær	havde	raseret	jorden,	hvis	ikke	Zeus	
havde	grebet	ind	med	en	dræbende	tordenkile!	

	

Asteroiden	er	på	størrelse	med	et	almindeligt	parcelhus	(aflang	form	12-27m).	Den	består	af	metal	og	sten		
og	dens	hastighed	var	på	7,65	km/s,	da	den	passerede	jorden.	Hvad	var	der	sket	hvis	
den	havde	ramt	jorden	over	en	by?	Sandsynligvis	det	samme	som	skete	i	februar	2013	
over	den	centralrussiske	by	Chelyabinsk,	hvor	en	meteorit	af	tilsvarende	størrelse	
pludselig	og	uvarslet	kom	brasende	ned	fra	himlen	og	brændte	op	i	8	km	højde	i	et	
mægtigt	flammende	brag,	der	smadrede	ruder	og	bygningsdele	på	3000	bygninger	og	
sårede	1200	mennesker	hovedsagelig	på	grund	af	flyvende	glasskår.	Shockbølgen	fra	
braget	løb	to	gange	rundt	om	jorden.	Vi	skal	helt	tilbage	til	juni	1908,	for	igen	at	opleve	
et	voldsomt	astronomisk	fænomen.	Denne	gang	en	meteor,	formodentlig	noget	større	
end	asteroid	2012	TC4.	Den	brændte	op	i	atmosfæren	over	den	sibiriske	flod	Tunguska	i	
et	ubeboet	skovområde.	

Fig.	2			VLT	teleskopet	i	Chile.	Der	er	i	alt	4	af	samme	størrelse!	

Et	skovområde	på	omkring	2.150	km2	blev	lagt	fuldstændigt	ned,	uden	at	der	efterfølgende	kunne	spores	et	
egentligt	nedfaldskrater.	Hændelsen	blev	først	rapporteret	mange	år	efter	det	skete.	Var	nedslaget	sket	
over	en	storby,	ville	ødelæggelserne	have	været	enorme.		

Fig.3	Træstammer	nedlagt	af	Tunguskameteoren	i	1908	(foto	mange	år	efter)	

	

Hvor	farligt	er	det	og	hvor	hyppigt	forekommer	det?	

NASA,	den	amerikanske	rumfartsorganisation,	skønner	at	hændelser	
som	den	i	Chelyabinsk	statistisk	set	forekommer	ca.	hver	50.	år	og	at	
en	voldsommere	hændelse	som	den	ved	Tunguskafloden	
forekommer	hver	500.	år.		

NASAs	Near-Object	Observation	Program	holder	løbende	øje	med	hvad	der	kan	forventes	at	falde	ned	i	
hovedet	på	os	fra	det	ydre	rum.	NASA	har	også	opstartet	et	program	kaldet	Asteroid	Redirect	Mission,	som	

går	ud	på	at	kunne	omdirigere	generende	asteroider,	
inden	de	rammer	os.	For	at	kunne	omdirigere	en		
asteroide	forudsættes	det,	at	den	er	større	end	100	
m	og	at	de	kan	opdages	i	hvert	fald	mindst	to	år	før	
et	eventuelt	møde	med	jorden.	NASA	har	meget	
beroligende	udtalt,	at	man	ikke	har	kendskab	til	
objekter	lidt	større	end	asteroide	2012	TC4	og	større,	
som	indenfor	de	næste	mange	år	skulle	kunne	
udgøre	en	risiko	for	jordens	befolkning.	

	Pyhha,	så	kan	vi	vel	sove	roligt	indtil	videre?	

Fig. 4. Chelyabinsk meteoren brænder op over byen, februar 2013. 

Efterskrift:	Den	9.	november	2017	opdagedes	en	asteroide	(2017	VL2)	dagen	før	den	passerede	jorden	i	en	
afstand	på	118.182	km.	Den	var	den	47.	asteroide,	der	indtil	nu	i	år	er	observeret	passeret	jorden	indenfor	
måneafstand.	Damn	tankevækkende.	
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 Billedegalleri fra året 2017.
Året  2017 blev et rigtigt godt år for det lille lokalblad Folk & Fæ.
På disse sider ser vi tilbage på året, gennem billeder, der er bragt til de mange gode artikler:
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Året  2017 blev et rigtigt godt år for det lille lokalblad Folk & Fæ.
På disse sider ser vi tilbage på året, gennem billeder, der er bragt til de mange gode artikler:

 Billedegalleri fra året 2017.
Året  2017 blev et rigtigt godt år for det lille lokalblad Folk & Fæ.
På disse sider ser vi tilbage på året, gennem billeder, der er bragt til de mange gode artikler:



 Så er vi nået til den sidste side i Folk & Fæ for året 2017. - Alle vore læsere ønskes en rigtig  

glædelig jul samt et godt nytår. - I bladredaktionen glæder vi os allerede til et ny og spændende  

år med mange gode historier fra ”vores distrikt”. Henning Philbert



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-online.dk/
aktivitetskalender

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

Tirsdage i januar-februar kl. 17.30-19.00
Dans for 2, Skårup Hallen

Søndag d. 7. januar kl.11.30
Fernisering i SKI, Marianne Bulow

Fredag d. 19. januar
Mad og musik i Kulturcafeen

24. januar 2018 kl. 18.00 
Smørebrød med underholdning af Elsborg 

Maribo i Skårup Pensionisthus

Torsdag d. 25 januar kl. 19.00 
Generalforsamling 

i Vejstrup forsamlingshus

7. februar 2018 kl. 18.00 
Fastalavnsspisning i Skårup Pensionisthus

Lørdag d. 24. Februar
Avisindsamling, Inca Spejderne Sydfyn

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

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

Ønsker alle en glædelig
jul og et godt nytår

GRAFiSK


