
Se bladet på den nye hjemmeside: folkogfae.dk
MobilePay: 25 48 73 86

28. årgang
Nr. 4
August 2017

Forside foto:
Tina og Bølle

Læs i dette nummer:
Folkedansere i Brudager

Ny hjertestarter 
ved Superbrugsen

Indvielse af solvarme i Skårup
Frivillige i Åbyskov 

Forsamlingshus
Vejstrup Zoneterapi og fodpleje

Stjernehimlen lige nu
Mad og Musik
Torvedag i juni

Folk & Fæ for 20 år siden
LEV- venner

Tip en historie

Nye sponsorer: 
Frank A. Busser

Skårupøre Vingård

Nyt fra:
Skårup Musikforsyning

 
Kirkeblad 

september - oktober

Nyt fra:
 Åbyskov Forsamlingshus 
og Pensionistforeningen



2

Ansvarshavende
Redaktør & Fotograf

Henning Philbert
Åbyvejen 8 5881 Skårup
Tlf: 62231788/29915882
henningphilbert@gmail.com

REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” 

Økonomi

Bo Tune
Skovmøllevej 33
5881 Skårup
Tlf: 24 88 62 12
bo.tune@svendborg.dk

Skribent & Tegner

Vibe Eriksen
vibeff@post24.dk

Skribent

Kaj Stillinger
Tlf: 62231585/20921585
post@kajstillinger.dk

Grafisk Designer

Anja Bøttger Thunbo
Tlf: 49 22 49 44
anja@trykogprint.dk

Skribent

Anders Carlsson 
Tlf. 62281081/40475919
anders.carlsson65@gmail.com 

Skribent & Fotograf

Margit Kølle Løve
Tlf. 6223 1707
margitloevekoelle@
aabyskovmail.dk

Skribent

Olaf Søndberg
Tlf. 62 23 10 02
sondberg@tdcadsl.dk

 Kære Folk & Fæ læser!
Vi er i fuld gang med at opdatere vores hjemmeside: 

folkogfae.dk

Det gælder ikke mindst aktivitetskalenderen, hvor vi  

håber, at mange flere fremover vil benytte den til at læse  

om alle de aktiviteter, der foregår i vores distrikt.

Vi har også opdateret den således, at du hurtigt kan få  

kontakt til alle vore sponsorer ved at klikke dig ind på  

”Sponsorer” og derefter klikke på den sponsor, hvis  

hjemmeside du ønsker at få oplysninger om. 

I bladarkivet kan du se Folk & Fæ fra de sidste 10 år.

Tip en god historie til Folk & Fæ.
Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har en god historie  

med tilknytning til ”vores distrikt”. 

Mange af vore trofaste sponsorer er endnu ikke blevet  

portrætteret i bladet. Kontakt mig hvis du ønsker et  

firmaportræt i Folk & Fæ.

Ring til 7010 4000 hvis du ikke modtager bladet:

Fredag d. 13. oktober

Fredag d. 15. december

 Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ 

Henning Philbert

Støt os på: MobilePay: 2548 7386
Fynske Bank : Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
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Invitation
Traditionen tro . . . . . .

Tirsdag d. 21. november 2017 afholdes kommunalvalg.
Lige siden Folk & Fæ kom på gaden i 1990, har vi hvert 4. år inviteret lokalpolitikere, der er  

anmeldt til at opstille for et godkendt parti, til at beskrive dem selv og deres politik.

Derfor: Alle lokalpolitikere inviteres hermed  

til at lave 1 side i Folk & Fæ, som de frit  

kan disponere over.
Deres indlæg bringes i næste nummer af bladet.

Indlæggene bringes i en rækkefølge foretaget ved lodtrækning på Folk & Fæ redaktionsmødet 

mandag d. 2 oktober 2017.

Betingelserne for at kunne deltage er:

Politikeren skal have fast bopæl i ”vores distrikt” som er:

5881 Skårup -  5882 Vejstrup – 5883 Oure
Folk & Fæ redaktionen må derfor kende til politikkernes private adresse samt telefon-nr. og  

E-mailadresse.

Vi glæder os til mange spændende sider fra de lokale politikere.

Indlæggene skal sendes til vores grafiske designer Anja Bøttger Thunbo senest d. 2. okt. kl. 17.00  

under mærket ”Til Folk & Fæ – lokalpolitiker” :  anja@trykogprint.dk
Og så håber vi naturligvis, at de lokale politikere tænker på deres lokalområde, når de  

forhåbentlig bliver valgt til at sidder derinde i byrådssalen i Svendborg.

Hermed sendes de bedste ønsker til alle lokalpolitikere om et godt valg fra Folk & Fæ.
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   Det sker i Brudager. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Jørgen Clausen, Henning Skov og Henning Philbert. 

Brudager Folkedansere ved Egeskov Slot.

Den 1. januar 1970 var den dag 
BRUDAGER FOLKEDANSERE så 
dagens lys. Nogle danseinteresserede 
mennesker tog initiativ til at oprette en 
folkedanserforening, og i begyndelsen 
mødtes man i lokaler på Kilen Friskole. 
Senere er foreningen flyttet til Brudager 
Forsamlingshus, hvor der 20 gange om året 
er dans. Der danses onsdag aften fra kl. 
19.30 – 22.00. 10 onsdage før nytår og 10 
onsdage efter nytår. 

Foreningens formand, eller rettere sagt 
forkvinde, er Tove Stenderup, og denne 
formiddag i juli er Henning Philbert og jeg 

inviteret til et møde med bestyrelsen for 
foreningen for at høre nærmere om, hvad 
foreningen kan tilbyde interesserede 
folkedansere. Tove Stenderup fortæller 
engageret, at i 1970-erne og frem til 
omkring 2010 var der udover voksenholdet 
et børnehold med op til 35 børn. 
Foreningen ejer børnedragter, der kan 
lånes af foreningens medlemmer, og andre 
interesserede kan leje dragterne til f.eks. 
opvisninger. De fleste af foreningens 
medlemmer har deres egen folkedanser-
dragt, der bruges ved stævner og 
mesterskaber rundt om i landet. Det er 
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forskellige egnsdragter, og alle dragter er 
håndsyede. Tove Stenderup selv har danset 
siden 1982, og er fortsat meget engageret i 
at danse og at gøre et stykke socialt arbejde 
for medlemmerne i foreningen. Ja, datteren 
Tina Stenderup Skov er også blevet en 
inkarneret folkedanser, men om dette 
senere. Bestyrelsen består af Tove 
Stenderup, Birthe Madsen, Bent Jørgensen, 
Ejler Hansen og Jørgen Clausen. 
Sidstnævnte er både kasserer og Web 
ansvarlig for foreningen.  

 

Jørgen Clausen, Tove Stenderup, Birthe Madsen og 
Ejler Hansen.  

Bestyrelsesmedlemmerne fortæller, at 
foreningens folkedansere kommer fra et 
stort opland. Ja, der er medlemmer helt fra 
Ærø, Marslev, Odense og Vester Skerninge 
ud over lokale beboere. Når der kommer 
enlige dansere, sørges der for, at man 
bytter partner i løbet af aftenens forløb. 
Der kan godt være mænd i overtal, så 
enlige kvinder skal bestemt ikke holde sig 
tilbage for at deltage – snarere tværtimod.  

Det er vigtigt for bestyrelsesmedlemmerne, 
at alle tilstedeværende kommer til at føle 
sig godt tilpas og bliver integrerede i 
dansegruppen, så ingen føler sig udenfor. 
Det, at tage vare på hinanden, er en 
mærkesag for dem alle. Ved 
danseaftenerne er der indlagt en 

kaffepause, så den medbragte kaffe kan 
nydes i det fælles samvær. Der synges 
sange fra Sangbogen for Landsforeningen 
Danske Folkedansere. Til sangene spiller 
foreningens to spillemænd, Gert S. Skov 
og Bent Riber. De spiller henholdsvis på 
violin og harmonika. Enhver, der er 
interesseret, kan købe sangbogen i 
foreningen, og er man interesseret i en      
T-shirt med rygmærket: BRUDAGER 
FOLKEDANSERE, kan denne også 
erhverves for et mindre beløb.  

 

Der danses ved afslutningsfesten. 

Der er ingen tvivl om, at bestyrelsen vil 
gøre alt for, at alle trives i samværet med 
hinanden, og der arrangeres årligt 
forskellige arrangementer udover selve 
folkedansen. Flere gange om året inviteres 
der til forskellige aktiviteter som grillfest 
og private havefester, hvor der danses, 
efter at indholdet i de medbragte madkurve 
er spist, eller der inviteres til udflugter 
rundt om i landet med overnatning på kroer 
eller hostels. Eksempelvis har der her i 
sommeren 2017 været arrangeret en bustur 
til Als og Sønderborg, hvor de 31 deltagere 
besøgte Danfoss Univers på Als. Der var 
overnatning på Dan Hostel i Sønderborg. 
Til udflugten var inviteret folkedansere fra 
Als, og alle dansede med hinanden til 
ledsagelse af spillemandsmusik. Næste dag 
var der udflugt til Kegnæs Fyr. Frokosten 
blev indtaget ved Dybbøl Mølle, og der 
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blev også tid til et besøg på Gråsten Slot. Her fik deltagerne mulighed for et besøg i 
slotskirken.  

Udflugt til Als i 2017.

Der har været et eftermiddagsarrangement 
om biavl hos Hanne og Flemming 
Bønløkke på Kilen,  

og den 8. januar 2017 var der arrangeret 
en sang- og spillemandseftermiddag på 
Øster Åby Friskole. Emnet var: ”Svensk 
folkemusik”. Programmet var delt i to 
dele således, at der var en ren musikalsk 
del, og i anden del af arrangementet gjaldt 
det fællessang.
 

 

Arrangement om biavl hos Hanne og Flemming Bønløkke.
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Spillemandseftermiddag på Øster Åby Friskole. 

 

 

Mette, Gert og Per spiller til musikdelen ved arrangementet "Svensk folkemusik" på Øster Åby Friskole. 

 

 

Lis, Gert, Per og Bent spiller til sangdelen ved arrangementet "Svensk Folkedans" på Øster Åby Friskole. 
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Ja, og så er der den årligt tilbagevendende ”Legestue”. Her inviteres alle folkedanser-
foreninger på Fyn samt alle andre borgere til et dansearrangement. Den 3. november 2017 
finder arrangementet sted på Vejstrup Efterskole. Der deltager ofte over 100 danseglade 
mennesker i dette arrangement.  

To fotos, der er fra et "Legestue" arrangement. 

Nu kan det måske lyde, som om det kun er 
bestyrelsesmedlemmerne, der er aktive 
med hensyn til at arrangere udflugter og 
hyggeture, men dette er ikke tilfældet. Ofte 
er det menige medlemmer i foreningen, der 
kommer med en idé til en aktivitet. 

Medlemmerne i foreningen er gode til at 
komme med impulser og afholder, hvis de 
har plads, også gerne festerne.  
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Jørgen Clausen fortæller, at der søndag den 
16. juli har været afholdt 
Danmarksmesterskab i folkedans i Køge, 
og to medlemmer fra foreningen 
BRUDAGER FOLKEDANSERE vandt 
guld i DM for par. I en sådan konkurrence 
konkurrerer man i pardans. Der er tre par 
på gulvet ad gangen. Der danses tre 
obligatoriske danse, én fridans med tre par, 
hvor parrene på forhånd får at vide, 
hvilken melodi, der skal danses til, og så 
kan de danse forskellige dansevariationer 
til denne melodi. Til sidst danser hvert par 
enkeltvis. Vinderne ved dette års 
Danmarksmesterskab blev Tina Stenderup 
Skov, der er datter af Tove Stenderup, og 
som også er den ene af foreningens tre 
ledere, og Bølle Johansen. Vinderne er 
allerede kommet på foreningens 
hjemmeside.  

Tove Stenderup fortæller, at tidligere 
havde foreningen igennem en periode på 
10 år kun én kvindelig leder, men da hun 
stoppede, valgte man at fordele arbejdet på 
to eller tre personer. Arbejdet her i 2017 er 
fordelt på tre kvindelige ledere. De er alle 
dygtige folkedansere og har alle tre ledet 
folkedans til stævner. Det er lederne, der 
bestemmer aftenens program, og mærker 
de, at der er problemer med nogle bestemte 
trin, indøves trinene en ekstra gang, for 
selv om man er øvet og måske synes sikker 
i trinene, kan enhver danser altid blive 
endnu bedre. Det er de tre ledere, der giver 
inspiration til dansene.  

Bestyrelsen glæder sig over, at der er stor 
opbakning fra oplandet til foreningen 
BRUDAGER FOLKEDANSERE. De 
lokale erhvervsdrivende er flinke til at give 
sponsorgaver til Amerikansk Lotteri, der 
afholdes onsdag før påske ved sæsonens 
afslutningsfest samt ved efterårets 
Legestuearrangement. 

Alle interesserede opfordres til at gå ind på 
foreningens hjemmeside:  
www.Brudagerfolkedansere.dk 

da hjemmesiden er både informativ, let 
tilgængelig og giver et godt og alsidigt 
billede af foreningens mange tiltag. 

 

 

 

 

Tina Stenderup Skov og Bølle Johansen vandt guld ved 
Danmarksmesterskabet i folkedans den 16. juli 2017. 
Stævnet fandt sted i Køge. 
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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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Ny hjertestarter i Skårup.

Den nye hjertestarter er  

placeret ved indgangen til  

SuperBrugsen.

En lang række sponsorer har betalt for 

opsætning af en ny hjertestarter, der er placeret  

et centralt sted i byen. 

Navnene er vanskelige at se på understående 

billeder, men det er nok værd lige at kaste et  

blik på, når man kommer forbi den nye

 hjertestarter.

Folk & Fæ ønsker lokalsamfundet tillykke med  

den nye hjertestarter.
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Indvielse	af	solvarmen	i	Skårup	

Solvarmeanlægget	i	Skårup	har	nu	fungeret	over	et	halvt	år	og	leveret	al	varme	og	
varmt	vand	i	det	meste	af	sommerhalvåret	til	forbrugerne.	Teknikbygningen	ved	
solvarmeanlægget	er	færdig	og	ligeledes	arealet	omkring	bygningen.	Derfor	kan	vi	
nu	indbyde	alle	interesserede	Skårups	borgere	til	indvielse	af	solvarmen:	

Fredag	d.	18.	august	kl.	15-18	

på	Nyborgvej	438A	(bag	benzintanken)	

Der	vil	i	forbindelse	med	indvielse	bydes	på	en	pølse	og	lidt	drikkelse. 

    	

Det	har	været	en	længerevarende	proces	at	arbejde	med	gennemførelsen	af	
projektet,	men	nu	er	det	hele	færdigetableret	og	fungerer	efter	hensigten.	

Kort	kan	opridses	følgende	mærkedage:	

Den	første	uge	i	september	2016	blev	de	441	solpaneler	opsat	på	marken.	Samtidigt	
blev	der	fyldt	vand	på	tanken,	hvilket	tog	20	dage.	Tanken	indeholder	1500	m3	
meter	vand	svarende	til	1,5	millioner	liter.		

Den	10.	oktober	blev	anlægget	sat	i	drift,	og	overdragelsen	af	anlægget	fandt	sted	d.	
31.	oktober.	Den	29.	november	overførtes	de	første	10	MWH	til	byen/forbrugerne.	

Den	20.	april	2017	bliver	et	antal	får	med	lam	lukket	ud	i	solvarmeområdet,	hvor	de	
sørger	for	at	afgræsse	arealet,	så	plantevækst	ikke	skygger	for	panelerne.	
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BILLETTER: Kontakt Kenneth Møller Larsen på mobilnr. 51 59 33 59 eller kig 
forbi Brugsen fredag d. 15. september kl. 16-18.     Pris: 240,- kr. all inclusive. 

 

 

 

Vi ses ! 

Det festlige udvalg 

Følg med på Facebook – ”Skårup Folkefest”  

Lækkert mad fra 
Johan’s Landkøkken 
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Skårupøre Vingård portræt af en sponsor 

Vi træffer vinavlerparret Carsten Andersen og Bente Rasmussen i deres vinmark på Skårupørevej. 
Man føler sig hensat til Alsace, for her står 2300 velplejede og frodige vinstokke i lange rækker. 
Klaserne er ved at udvikle sig, og Bente forventer, at høsten kan løbe af stabelen i midten af 
oktober, 14 dage senere end sidste år, som var det bedste vinår i lange tider. Når dagen kommer, 
samler de familie og venner,og når høsten er i hus, bliver der festet. Druerne bliver presset og 
lagret i tanke ved vekslende temperatur, og i april kommer vinen i flaske.  
Det stod ikke skrevet i stjernerne, at Carsten og Bente skulle blive vinbønder. Bente har en alsidig 
baggrund. Hun blev først uddannet som vævelærer siden som lærer fra Den Frie Lærerskole i  
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Ollerup. Så fulgte en uddannelse som 
cand.scient.soc. og med sin interesse for 
socialpsykiatri var Bente med til at starte 
Toldbodhus skolen i Svendborg, en skole for 
voksne psykisk sårbare, hvor hun arbejdede 
indtil 2012. Carsten er københavner og blev 
uddannet som tømrer og tækkemand. Han 
rejste til Fyn, men måtte efter en årrække af 
helbredsgrunde opgive sit arbejde. Han tog så 
en socialpædagogisk uddannelse og blev også 
ansat på Toldbodhus, hvor han arbejdede 
indtil 2015. 
Det med vinen begyndte som en hobby. I 1983 
havde de købt et dejligt bindingsværkshus på 
Skårupørevej, hvor den tilliggende jord var 
beplantet med træer med sure kirsebær. De 
eksperimenterede uden held med at brygge 
kirsebærvin. Men så i 2002 købte de 100 
vinstokke, 50 hvide og 50 røde,  og i de 
følgende år gjorde de deres første erfaringer, 
nemlig at de ville satse på hvidvin, rosévin og 
mousserende vine og udsætte rødvinen.  

 
Sådan så den nyplantede mark ud i 2002. 
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Bente sendte Carsten på vindyrkningskursus på Landbrugsskolen i Odense. Den første dag kom 
han hjem med sved på panden – det her var indviklet og meget videnskabeligt, men han holdt ud 
og har siden også fulgt andre kurser. Dette og deres egne erfaringer har gjort dem til vidende og 
kyndige avlere. De nævner også et vigtigt netværk af andre vinavlere. 
 

 
 

I 2005 fik de officiel 
tilladelse til at være 
erhvervsavlere og kunne i 
2009 for første gang sælge 
høsten. Bag huset har 
Carsten og Bente skabt et 
charmerende og fredfyldt 
miljø omkring et originalt 
hus, hvis krop er to 
kæmpemæssige vintønder 
af pommersk fyr. Her er 
der plads til at bænke et 
halvt hundrede  
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mennesker, og her finder man 
butikken, hvor husets produkter 
udbydes. Det drejer sig om 
hvidvin, rosévin, to mousserende 
vine, en på druer og en på æbler 
og endelig en dessertvin. 
Vingården er blevet en sydfynsk 
turistattraktion, en økologisk 
virksomhed i forbindelse med 
citta-slow-bevægelsen. Den er 
bl.a. blevet støttet af LAG SØM 
(Lokale aktionsgrupper for 

Svendborg, Østfyn og Midtfyn), der er en institution, der støtter erhvervsfremme finansieret af EU 
og Erhvervs-og Vækstministeriet. Alle bliver varmt modtaget og vist rundt, hvad enten det drejer 
sig om turister, der falder ind, eller organiserede grupper. Vingården tilbyder alskens 
arrangementer, hvori indgår smagning af stedets produkter sammen med en menu af økologiske 
delikatesser. Carsten og Bente lægger vægt på, at besøget skal være en slags haveterapi, der giver 
fred i sjælen. 
 
Foto: Henning Philbert    Tekst: Olaf Søndberg 
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Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

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

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Tlf. 4922 4944 ö anja@trykogprint.dk ö TRYKogPRINT.dk

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 
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Portræt af en ny sponsor.”Frank A. Busser.” 

Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

Den 2. juni 2017 startede Frank Andersen sit eget busfirma på adressen Landevejen 61 i Vejstrup. Foran det 
smukke hus på hjørnet af Landevejen og Brudagervej holder der to store, helt nye, flot skinnende hvide 

busser, hvorpå der med lilla skrift står: Frank A. Busser. På parkeringspladsen bagved holder der 

en mindre bus ligeledes hvidmalet og med Frank A. Busser malet på siderne. Bussernes ydre er 

enkelt, stilrent, men iøjnefaldende. Intet overflødigt påmalet. Layoutet er anno 2017.  

 

Birgitte Vedel og Frank Andersen foran de 2 store nye busser. 

I huset befinder sig denne formiddag Birgitte Vedel, der er Frank Andersens samlever, Frank Andersen og 
deres to hunde Duxi, der er en flot schäferhund og Raula, der er en kælen puddelhund, men som, før Birgitte 
blev dens ejer, levede sit liv som gadehund i Grækenland. Vi skal høre lidt om baggrunden for denne nye 
virksomhed.  

Frank Andersen kommer fra Holmdrup. Hans forældre er Ruth og Jørgen Juul. Frank var elev på Øster Åby 
Friskole til og med 9. klasse og fortsatte på Skårup Skole i 10. klasse. Derefter fik han arbejde på Planova, 
der fremstiller stålinventar til butikker. Da virksomheden gik over til akkordarbejde, og arbejdsforholdene 
blev mere stressede, valgte Frank at skifte job, og Mac Baren Tobacco Company A/S blev de følgende 15 år 
hans arbejdsplads. Det var også her, Birgitte og han mødte hinanden første gang.  
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Birgitte	Vedel	og	Frank	Andersen	i	den	ene	nye	bus,	der	har	"teatergang”.	Dette	vil	sige,	at	bussens	gangareal	skråner	
bagud	i	bussen.	Dette	gør,	at	alle	passagerer	har	et	bedre	udsyn	under	kørslen.	

	

I 1987 tog Frank erhvervskørekort til blandt andet busser, og i 2003 begyndte han i weekenderne at køre bus 
for J.H.Busser, der havde adresse på Finlandsvej i Svendborg. Senere blev Frank ansat som kørselsleder hos 
J.H. Busser. Han havde en morgen- og en aftentur, den øvrige arbejdstid tilbragtes på kontoret med at 
koordinere firmaets arbejdsopgaver. Firmaet havde 15 busser.  

Dengang boede Frank Andersen på Højskolevej i Vejstrup på en landejendom med 2 hektar jord med 
æbleplantage. Frank var ansat i firmaet J.H. Busser i 6 år. Firmaet gik konkurs og ejerne af henholdsvis DK-
TURIST fra Espe og J.H. Busser gik sammen om et nyt firma, og herved opstod Espe Turist og De Lilla 
Busser. Dette firma eksisterede i nogle år, og Frank fortsatte sit arbejde i firmaet som kørselsleder. I 2006 
købte Frank Andersen ejendommen på Landevejen 61 i Vejstrup, og derfra arbejdede han for J.H. Busser. I 
2007 nedbrændte ejendommen, og det varede tre år inden det nye, meget smukke hus stod færdigt. I 2013 
gik busfirmaerne konkurs. Den ene ejer fortsatte med bustransport fra Espe, hvor Frank fortsat var 
kørselsleder, men i 2016 gik også dette firma konkurs, og firmaet blev den 19. juli 2016 overtaget af Bjert 
Busser ved Kolding. Frank fortsatte som kørselsleder hos Bjert Busser, men da han gennem sine 15 år i 
branchen var godt kendt med kundegrundlaget her på Fyn, og da han gennem årene havde skaffet sig gode 
kontakter, overvejede han at starte sit eget busfirma, og den 2. juni 2017 blev drømmen virkeliggjort. 
Kundernes opbakning har været grundlaget for, at Frank tog springet som selvstændig, og i dag står der 
således en flot og funklende vognpark med to helt nye busser af mærket Volvo med plads til hver 58 
personer samt en ældre Iris bus til 54 personer. Den er blevet rengjort fra gulv til loft, har fået gulvtæppe og 
er pt. ved maler, så den bliver hvid, ligesom de to nye Volvo’er. Desuden har virksomheden to mindre 
busser, så firmaet kan klare alt fra små til store udflugter. ”Frank A. Busser” har i dag en buskapacitet på i 
alt 208 sæder til rådighed for kunderne.   
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Til at drive denne virksomhed er 
Frank Andersen heldigvis ikke 
alene. Bag ham og ved siden af 
ham står samleveren Birgitte 
Vedel.

Birgitte kommer fra Svendborg, 
og indtil hun lærte Frank nærmere 
at kende og sagde ja til at blive en 
del af hans verden, lå hendes 
arbejdsområder andre steder. Ja, 
der var jo arbejdspladsen Mac 
Baren, som de havde haft til 
fælles for mange år siden, men de 
sidste ti år havde Birgittes 
arbejdsplads været indenfor 
Svendborg Kommune som 
Social- og Sundhedsassistent, og i 
en periode arbejdede Birgitte på 
Grønland.  

 

For et par år tilbage mødte Birgitte og Frank atter hinanden, og denne gang må mødet have haft en særlig 
betydning for dem begge, for Birgitte valgte at tage erhvervskørekort til bus i november 2016 og startede 
med at køre hos Bjert Busser. Det var en ny og fremmed verden, der dermed åbnede sig for hende. Lidt 
skræmmende, for som buschauffør har man pludselig ansvaret for alle de passagerer, der befinder sig i 
bussen, men det er spændende og udfordrende, siger Birgitte med et smil. Nok har man ikke kolleger, man i 
løbet af dagen kan tale med, men man får som buschauffør en fin og god kontakt til gæsterne. Som det 
fremgår af Birgittes CV er hun ikke kontoruddannet, men alligevel går hun i kast med regnskaberne og er i 
dag den person, der styrer regnskabsafdelingen i firmaet. Ja, og lige nu, hvor der er god gang i firmaet, tager 
Birgitte sig også af det store hus og haven med de mange krukker med smukke blomster. Der er nok at se til 
i det dejlige hjem.  

Udover Frank og Birgitte er der tre andre medarbejdere tilknyttet firmaet.

På visitkortet står der på den ene side: Små forskelle tæller!  

Dette skal fortælle kunderne, at man hos firmaet Frank A. Busser er opmærksomme på kundernes behov og 
ønsker. Tilfredse kunder er alfa og omega. 

”Folk og Fæ” ønsker hjertelig tillykke til Birgitte Vedel og Frank Andersen med firmaet ”Frank A. Busser” i 
Vejstrup. 
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Frivillige i Åbyskov Forsamlingshus. Støttegruppen. 
I fortællingen om de frivillige i Åbyskov Forsamlingshus, fortalte vi sidst om 
”Børnegruppen”, som har iværksat forskellige aktiviteter for børn og unge i 
Åbyskovområdet – det skal lige nævnes, at aktiviteterne er for ALLE børn og unge fra 
Skårup Sogn og ikke kun fra Åbyskov og Skårupøre. 

Turen er nu kommet til den næste gruppe af frivillige, nemlig ”Støttegruppen”. 

Jeg har aftalt at mødes med støttegruppen i Forsamlingshuset. 

 
Bænket om en kop kaffe starter jeg med at spørge: ”Hvad 
er støttegruppen egentlig for en størrelse? 

Ellen forklarer: Støttegruppen består af en flok frivillige 
entusiaster, som gerne vil være med til at yde en indsats for 
vores lokalområde.  

Støttegruppen har 3 opgaver: for det første og det vigtigste: 
Selv at lave arrangementer i ”Huset”, dernæst fungere som 
praktiske grise, når bestyrelsen laver arrangementer, men 
også: At støtte forsamlingshuset økonomisk. 

Det vil sige, at det både er 
støttegruppen og bestyrelsen der 
laver de mange arrangementer i 
forsamlingshuset, udtaler Ellen. 

 Jeg spørger igen: ”Hvorfor skal man 
egentlig melde sig som 
støttegruppemedlem?”: 

Frivillige i Åbyskov Forsamlingshus. Støttegruppen. 
I fortællingen om de frivillige i Åbyskov Forsamlingshus, fortalte vi sidst om 
”Børnegruppen”, som har iværksat forskellige aktiviteter for børn og unge i 
Åbyskovområdet – det skal lige nævnes, at aktiviteterne er for ALLE børn og unge fra 
Skårup Sogn og ikke kun fra Åbyskov og Skårupøre. 

Turen er nu kommet til den næste gruppe af frivillige, nemlig ”Støttegruppen”. 

Jeg har aftalt at mødes med støttegruppen i Forsamlingshuset. 
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er støttegruppen egentlig for en størrelse? 

Ellen forklarer: Støttegruppen består af en flok frivillige 
entusiaster, som gerne vil være med til at yde en indsats for 
vores lokalområde.  

Støttegruppen har 3 opgaver: for det første og det vigtigste: 
Selv at lave arrangementer i ”Huset”, dernæst fungere som 
praktiske grise, når bestyrelsen laver arrangementer, men 
også: At støtte forsamlingshuset økonomisk. 

Det vil sige, at det både er 
støttegruppen og bestyrelsen der 
laver de mange arrangementer i 
forsamlingshuset, udtaler Ellen. 

 Jeg spørger igen: ”Hvorfor skal man 
egentlig melde sig som 
støttegruppemedlem?”: 
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Christiane svarer: ”Der er 3 opgaver som nævnt oven for til 
at blive støttegruppemedlem:   Først og fremmest for at 
være med til at bakke op om det lokale her i Åbyskov og 
Skårupøre, dernæst fordi man får mulighed for at møde 
nye og spændende mennesker, som med tiden også kan 
udvikle sig til egentlig venskab og for det tredje: at samle 
penge ind til forsamlingshuset.” 

Støttegruppen består p.t. af 6 personer. 

Det er: Gitte Lundager Jensen, Karsten Johanneson, Ellen 
Larsen, Christiane Gammelmark, Bettina Brøndum Schmidt 
og Anne Hansen. 

Det skal nævnes, at man meget gerne vil have flere frivillige i Støttegruppen – så hvis 
man har lyst til at gøre et stykke arbejde for Forsamlingshuset og lokalområdet, og 
samtidig være en del af et hyggeligt fællesskab, så skal man blot kontakte enten Gitte 
på tlf. 30351557, Ellen på tlf. 42244854 eller Christiane på. tlf. 30482738.  
Det skal da også nævnes, at støttegruppen årligt tilfører forsamlingshuset et større 
beløb, som bruges til anskaffelser og forbedre forholdende i huset, og dermed til gavn 
for husets brugere.    

Karsten oplyser, at man udover selve støttegruppen, som i 
øjeblikket består af de ovennævnte 6 personer, så har man 
en ”hjælpergruppe”, som består af 10-15 lokale beboere, 
som kontaktes i tilfælde af, at man får brug for ekstra 
hænder til et arrangement. 

Støttegruppen understreger, at skulle man melde sig som 
støttegruppemedlem eller som hjælper, er det ikke 
ensbetydende med, at man skal stå til rådighed til alle 
arrangementer i forsamlingshuset – tværtimod. 

Alle har naturligvis ret til at melde fra, og hjælpen kan variere 
fra at bage en kage til et arrangement og til at ”tage hele 
pakken”, som en af støttegruppemedlemmerne siger.   
Jeg spørger: ” Men hvad laver I egentlig i støttegruppen? 

Gitte fortæller: Det starter med, at vi mødes og udveksler 
ideer til kommende arrangementer, derefter fører vi ideerne 
ud i livet. Det indebærer selve planlægningen af 
arrangementet, finde hjælpere til det praktiske, og så endelig 
selve arrangementet, oprydning og rengøring når 
arrangementet er slut.” 
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Gitte fortsætter: ”Alle vore ideer afstemmes naturligvis med bestyrelsen og deres 
arrangementer, men vi er uafhængige og kan lave de arrangementer vi ønsker.” 

Gruppen fortæller, at man laver 6-8 arrangementer om året, og det samme gør 
bestyrelsen. 

”Prøv at give et par eksempler på, hvad I har lavet af arrangementer i 
forsamlingshuset,” spørger jeg.  

Ellen svarer: ”Lad mig blot nævne nogle typer af arrangementer: loppemarkeder, 
musikaftener, foredrag, fællesspisninger med og uden underholdning, 
smørrebrødsaftner, tarteletter ad libitum, oktoberfest, bankoaftener m. fl. 
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Derudover laver støttegruppen også arrangementer for lukkede selskaber. For 
eksempel var der for et stykke tid siden en flok vandrere fra Sjælland, som gerne ville 
holde et hvil i forsamlingshuset, hvor støttegruppen servede smørrebrød for de 
trætte vandrede. 

I september kommer der en seniorgruppe fra Nyborg, som ønsker at få en oplevelse 
og et par stykker smørrebrød i forsamlingshuset.   

Jeg slutter med at spørge: ”Fortæl lidt om jeres kommende arrangementer.” 

Karsten fortæller: ”Vi har et bankospil den 29. august, så har vi oktoberfest med 
wienerschnitzel, som finder sted den 23. september, andebanko den 6. november og 
endelig er der det godt besøgte julebanko, hvor der er mange gode præmier.”   

 
Som det fremgår af ovennævnte, er Åbyskov Forsamlingshus et meget aktivt hus, hvor 
der i årets løb er mange spændende arrangementer. 

Og jeg skulle hilse og sige, at alle områdets beboere er meget velkomne til at deltage 
i husets arrangementer. 

Vi fra Folk og Fæ ønsker Åbyskov Forsamlingshus fortsat fremgang. 

Tekst: Kaj Stillinger 

Billeder: Preben Gammelmark og Henning Philbert   
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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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Der er plads til alle uanset alder, ene eller som par. 

Vi har det bare sjovt 
 

 

Brudager Forsamlingshus 
Brudager Bygade 11, 5882 Vejstrup 

 

Husk kaffekurv til pausen 2030 - 2100 
 

Vi har 

 
Det kan kun blive festligt, så mød talrig op. 

 
 
 
 

 
 
  
         
  
               Spørgsmål-kontakt Tove 3024 7466              Hjemmeside: www.Brudagerfolkedansere.dk                    
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Tekst: Vibe. Billeder: Henning & Vibe. 

Eva Buch vil helst betegnes ”Doodledamen” og ikke 
”Billedkunstner” skønt hendes meget fine og unik-
ke billeder ellers sagtens kan leve op til betegnel-
sen.  
I udstillingen ses både collager, sort-hvide doodle-
tegninger og en kombination af begge teknikker.  

I juli og august kan vi nyde Eva Buch’s  mange fine doodles og collager i Kulturcenterets foyer og 1. sal. 
Søndag d. 25. juni holdt Eva  en spændende og velbesøgt fernisering.  

Eva Buch’s fernisering var velbesøgt og ligesom de tidlige-
re udstillere, havde Eva også arrangeret en lille workshop. 
Her kunne gæsterne prøve kræfter med doddleriets svære 
kunst. 
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Evas billeder er helt unikke i de-
res udtryk og har ofte et tanke-
vækkende og til tider humori-
stisk budskab.  

Nogle af billederne er rene dood-
le-tegninger, hvor man kan gå på 
opdagelse i stregernes forskelli-
ge universer og mønstre. Andre 
billeder er collager med farvefla-
der, tekst og  malede baggrunde 
i fine afstemte farver og former. 
I nogle af billederne kombinerer 
Eva doddle-tegningen med colla-
geeffekter, så det sort-hvide får 
et modspil i nogle farvede flader.  
Som på dooddle-tegningerne 
benytter Eva gentagelser i møn-
stre som en gennemgående 
effekt. 

Det er en glad og livsbekræftende udstilling, som møder Kulturcenterets besøgende i disse sommermåneder.   
Hvis du endnu ikke har besøgt udstillingen, så kan det nås endnu. Udstillingen kan ses indtil slutningen af  august. 
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I september og oktober skal vi byde velkommen til endnu en kunstner. Denne gang er det Kirsten Overgaard, 
som bor i Lundeborg. Kirsten har selv skrevet indlægget om sit arbejde med maleriet: 

FÆLLES-KERAMIK-RELIEF 
Til ferniseringen i maj med bl.a. kerami-
keren Getter, kunne man deltage i en 
arrangeret workshop, hvor gæsterne 
havde mulighed for at dekorere en ke-
ramikflise ud fra temaet ”Katte”. 

Mange af de gæstende børn og voksne 
deltog og ridsede fine og sjove katte i 
leret.  

Nu har Getter efterfølgende brændt 
fliserne og dekoreret dem med smukke 
glasur-farver. 
Det er blevet et meget flot keramisk 
relief, som skal hænge i Kulturcenteret, 
men vi har endnu ikke fundet et veleg-
net sted.  

Så foreløbig kan det fine fællesarbejde 
ses her. 

”Jeg er gammel Københavner -faktisk Amagerkaner - og har ellers boet 17 år i Århus. Jeg flyttede til Fyn pga. den 
smukke varierede natur og stilheden og så ville vi gerne bo på landet.  
Vi har fundet vores drømmehus lidt udenfor Lundeborg og jeg står om sommeren og maler i min have, når vejret 
tillader det.  
Jeg har arbejdet med akrylmalerier i mere end 20 år og har deltaget i diverse kunstskoler og malekurser gennem 
årene. Jeg havde min første udstilling i Århus i 1997.   
Jeg bruger forskellige teknikker og udtryksformer og på det seneste arbejder jeg med abstrakte udtryk af forskellige 
delelementer i naturen.  

Fig 1og 2 

Jeg kan godt lide at gennemarbejde et maleri og få mange lag i det, så dybden er stor og man kan gå på opdagelse i 
mine malerier. De er ikke så hurtige at aflæse, man skal bruge lidt tid til at kigge. Mange siger også, at maleriet vin-
der ved nærmere eftersyn. På den måde kan mine malerier faktisk ”leve” i mange år, da man tit finder nye detaljer, 
som man ikke så første gang. Så malerierne kan fortælle mange historier alt efter, hvem der kigger på det.  
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Jeg laver også Gouache på papir i naturen og har lavet en lille 
serie fra Enebærodde på NordFyn, og et par fra Vesterhavet 
(Fig 7 ). Gouache - også kaldet temperafarve - minder på man-
ge måder om akvarel men med den primære forskel, at goua-
che er heldækkende i modsætning til akvarel, som er trans-
parent.  

Jeg har været på Færøerne 2 gange (Fig 1-5), og den nordiske natur har på det sidste 
præget mit farvevalg og mine motiver. Ellers er motiverne inspireret af naturen på Fyn.  
I foråret har jeg været i Sydfrankrig og male i en lille by kaldet Segurét med kun 35 
fastboende (Fig 6).  

Jeg er meget bidt af at stå ude i naturen og male, selvom det nogle gange er ret be-
sværligt, når man maler akryl på store lærreder.  
(De fleste vælger at skitse naturen op på en blok, eller male akvarel udenfor, da det er 
let at bære og hurtigt at pakke ud og ned). Jeg skal bruge en del materialer, der er tun-
ge og uhandy, og må tage chancen for bygevejr. Specielt på Færøerne er det udfor-   

Jeg er at finde på Facebook under brugernavn: Kirsten Overgaard, på Instagram under brugernavn: kirstenover-
gaardmaleri og ellers på min hjemmeside: www.kirstenovergaard.dk ” 

Fig 5 Fig 3 

Fig  6 

Fig 7 

drende da vejret skifter meget hurtigt, og kan gå fra fuld solskin og regn på 10 min. Så gælder det om at pakke sam-
men i en fart og få det store lærred i tørvejr under det nærmeste halvtag, som måske er et fårehus. Fordelen ved at 
male udenfor er, at det er lettere at få de sansemæssige indtryk udtrykt på  lærredet, når du står midt i det. Jeg har 
opdaget, at jeg udendørs kommer i en mere fokuseret maleproces, så jeg ikke laver så mange overspringshandlin-
ger, hvis jeg er gået i stå eller ikke er modig nok til næste penselstrøg. 

Kirsten holder ikke fernisering, men hendes udstilling kan ses fra d. søndag d. 3. august. 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

SuperBrugsen 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 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.

i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Bliv frivillig  
LEV-ven, og gør  
en forskel for  
en ældre med  
udviklings -
hæmning 

Mange ældre med 
 udviklingshæmning 
 savner socialt samvær 
– en at drikke kaffe 
med, gå tur med eller 
spille spil med. Det 
kan du gøre noget ved 
sammen med Lands-
foreningen LEV.

Bliv frivillig  
LEV-ven, og gør  
en forskel for  
en ældre med  
udviklings -
hæmning 

Mange ældre med 
 udviklingshæmning 
 savner socialt samvær 
– en at drikke kaffe 
med, gå tur med eller 
spille spil med. Det 
kan du gøre noget ved 
sammen med Lands-
foreningen LEV.
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Vi tilbyder:  
• Socialt samvær med et andet menneske
• Løbende sparring og opfølgning 
• Frivilligt arbejde du selv præger

Vi forventer, at du: 
• Har lyst til at indgå i et venskab med en  

ældre med udviklingshæmning 
• Mødes med vedkommende, gerne to 

 gange om  måneden 
• Er mødestabil – det kan være, du er ugens 

højdepunkt

KONTAKT  
Landsforeningen LEV
Telefon: 36 35 96 96  
E-mail: ven@lev.dk  

Læs mere på ven.lev.dk 

Som LEV-ven er  
du med til at sprede 
glæde og forebygge 
ensomhed hos  
en ældre med  
udviklingshæmning.  
Du får nærvær, smil og 
gode oplevelser retur.

Bliv frivillig  
LEV-ven, og gør  
en forskel for  
en ældre med  
udviklings -
hæmning 

Mange ældre med 
 udviklingshæmning 
 savner socialt samvær 
– en at drikke kaffe 
med, gå tur med eller 
spille spil med. Det 
kan du gøre noget ved 
sammen med Lands-
foreningen LEV.
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74. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     SEPTEMBER - OKTOBER 2017 

Efteråret rykker nærmere, og det bliver tid til høst. Selvom færre af os i dag er beskæftiget i landbruget, 
skal høsten jo i hus og helst i godt vejr. Høsten er derfor også tiden til taknemmelighed over sommeren, 
selvom den har været noget regnfuld og blæsende i år, og for alle de gaver, som jorden kaster af sig. 
” Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja pris dog Gud, for al hans kærlighed”, som vi 
synger. Men det er også tiden for mig at takke af og sige tak for lån af Skårup sogns store trofaste guds-
tjenestefejrende menighed og Skårup sogns velfungerende menighedsråd og fantastiske personale og 
aflevere hele herligheden tilbage til Ida Fonsbøl, som vender tilbage d. 15/9 med et tusind tak for 
lån. Det har været en fornøjelse og en berigelse at få lov at prøve at være præst her og lære jer 
alle sammen så godt at kende. Selvom det har regnet meget denne sommer, så var der i hvert fald én 
dag, hvor solen strålede over vang, og hvor vi måtte finde kasketterne frem og for damernes vedkom-
mende blev det til en opvisning udi de yndigste sommerhatte noget sogn nogensinde har set, og vi 
måtte ud i byen for at låne en parasol. Og maden smagte himmelsk og den levende musik, alle fælles-
sangene og nærværet smeltede sammen. Det var til sommerfesten i præstegårdshaven, hvorfra billedet 
her på forsiden stammer. En perfekt sommerdag, som jeg aldrig glemmer. Og hvis Ida synes, at der er et 
eller andet bekendt ved den sorte sommerkjole, jeg bærer på billedet, er jeg til den tid over alle bjerge 
og slet ikke længere til at træffe!! Skårup sogn ønskes ALT godt fremover!  Helle Frimann Hansen

Skarup
Kirke    Sogn

o
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Sogneudflugten til Møn 
Lørdag d. 9. september med afgang kl. 7.20 fra 
Skårup kirke. Vi spiser morgenmad og drikker 
kaffe på Spodsbjerg-Tårs overfarten, mens vi 
kører over Farøbroen og via Bogødæmningen 
til Møn, hvor første stop bliver Stege, og hvor 
vores guide Annie Jæger stiger på bussen og 
fortæller lidt om den gamle middelalderby. 
Derefter gør vi holdt ved Keldby kirke, hvor vi 
skal se imponerende kalkmalerier fra 4 forskel-
lige perioder og hvor Elmelundemesteren har 
været på spil, inden vi ifører os sportssko og 
kører direkte til Møns klint. 

Her deler vi os op i 3 grupper. Hold 1 består 
af de overfriske, der påstår at være let til bens! 
Det får de så også lov til at bevise ved at tage 
de 496 trin ned til stranden og tilbage igen. 
For hold 2 er der mulighed for at komme helt 
ud til Forchhammers pynt, og for hold 3 er der 
for nylig bygget en handicapvenlig gangsti således, 
at der er mulighed for at opleve Møns klint uan-
set, om man er godt gående eller ej. 

Der er under hele turen mulighed for at tage et 
hvil i bussen. Det er individuelt, hvad man synes, 
at man orker. Derefter er det tid til frokost i 
Klintholm havn, og efter at vi har spist og slappet 
lidt af, drager vi til det romantiske lystslot 
Liselund, med tilhørende eventyrhave, hvor vi 
bliver vist rundt, hvorefter vi indtager kaffe og 
kage på slottet. Dernæst kører vi mod Hoved-
skovgård, hvor Møns største galleri ligger. Her 
har de malerier, kunsthåndværk, møbler, mode-
tøj m.m., og desuden en meget smuk indrettet 
gård, hvor man evt. kan nyde en forfriskning. 

Turen slutter på Nyord, en lille totalfredet ø med 
den lille ottekantede kirke og hvor vi regner med 
at spise æggekage, inden vi skal til at indstille os 
på at køre tilbage til Fyn via Sjælland og over 
Storebæltsbroen. 
Pris 150, kr. Her er ikke inkluderet pris for drikke-
varer, som er for egen regning under hele turen. 
Tilmelding til Jyttephilipsen@hotmail.com eller 
vikarpræsten Helle Frimann Hansen hfha@
km.dk inden 1/9.
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     Konfirmandindskrivning
Konfirmandforberedelsen begynder tirsdag d. 
26/9 efter skoletid og fortsætter indtil efter-
årsferien på den måde. Efter ferien ændres 
tidspunktet således i de følgende 20 skoleuger 
til kl. 8.00. Der vil blive udleveret indskrivnings-
blanketter til Skårup skole, som bedes udfyldes. 
Sæt allerede kryds i kalenderen lørdag d. 30 
september, hvor alle konfirmander fra Sydfyn, 
skal deltage i et stort rollespil ”Luthers nøgle” 
i anledning af reformationsjubilæet.

Teatertrup optræder 
i Skårup kirke
Torsdag d. 16. november.  kl. 19.00

Billetsalg åbner halvanden time før forestil-
lingens start ved kirkedøren. Billetpris 50,00 
kr.  I forbindelse med reformationsjubilæet i 
år, har skuespiller Kristian Halken og musiker 
Kalle Mathiesen skabt en dramatisk forestilling 
om Martin Luthers liv, som i samarbejde med 
Helsingør Teater tager på turné i oktober og 
november måned. 

Forestillingen hedder ”Martin Martin Martin!” og 
kommer også til Skårup kirke d. 16. november. 
En forestilling der giver et dramatisk bud på 
Martin Luthers liv. En forestilling der fokuserer 
på mennesket frem for teologen. En forestilling 
med humor, som bringer Luthers salmer og 
tekster op i tiden. 

En forestilling for en skuespiller og en tromme-
slager. Forestillingen er skrevet af Kristian Halken, 
og både Kalle Mathiesen og Kristian Halken 
medvirker.
Kristian Halken og Kalle Mathiesen har sammen
skabt en række forestillinger, hvor Halkens
teater-tyngde mødes med Kalles sprudlende, 
anarkistiske musikalske talent.

Nu mødes de igen, i anledning af Reformations-
jubilæet, hvor de går lidt tættere på manden 
med teserne.
500-året for den lutherske reformation
På Martin Luthers tid gennemsyrede religion 
hele samfundets forestillingsverden.

Derfor fik Luthers tanker betydning for både 
kirken og samfundet. Reformationen indvars-
lede et næsten 500-årigt udviklingsforløb, som 
Danmark hurtigt blev en del af. Konsekvenserne 
for det danske samfund i både kirkelig og 
samfundsmæssig sammenhæng er mangfoldige: 
fra udviklingen af velfærdssamfundets skoler 
og hospitaler til Folkekirkens gudstjeneste med 
salmesang og prædiken på dansk.
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Gudstjenester i Skårup kirke fra September  til oktober 2017
September   

Søndag d.   3. sep. 12. s. e. trin. kl. 11.30 Rebecca  Aagaard-Poulsen

Lørdag d.   9. sep. Sogneudflugt til Møn Kl.   7.20 Afgang fra Skårup kirke

Søndag d. 10. sep. 13. s. e. trin.  KIRKEKAFFE kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 17. sep. 14. s. e. trin. - HØST Kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 24. sep. 15. s. e. trin. Kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Oktober
Søndag d.   1. okt. 16. s. e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d.   8. okt. 17. s. e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d.  15. okt. 18. s. e. trin. KIRKEKAFFE kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d.  22. okt. 19. s. e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d.  29. okt. 20. s. e. trin. 
Fejring af reformationsjubilæet. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

November
Søndag d.   5. nov. Alle helgens dag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d.  12. nov. 22. s. e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d.  19. nov. 23. s. e. trin. KIRKEKAFFE kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d.  26. nov. Sidste s. i kirkeåret kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Konst. sognepræst
Helle Frimann Hansen 
Sdr. Boulevard 58A, 5000 Odense C
Tlf. 62231112 / 21142964 ·  E-mail: hfha@km.dk
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Erik Jakobsen,  træffes torsdag kl. 9.00 - 13.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·  Tlf. 28 77 91 70

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes onsdag kl. 12.30 - 14.30 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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Vejstrup zoneterapi og fodpleje 
hos Ann Engly Bramsen. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

På Brudagervej 38 ligger der et hvidmalet hus ud til landevejen. På et skilt udenfor huset står der: 
Vejstrup zoneterapi og fodpleje. Tlf. 27 30 31 67.  

 

 

Ann Engly Bramsen udenfor huset Brudagervej 38, hvor hun har sin klinik. 

Jeg har ofte cyklet forbi dette sted og læst skiltet og tænkt, hvem er mon indehaver af denne 
virksomhed? Det får jeg nu svar på. Da jeg ringer på dørklokken, åbnes døren af Ann Engly 
Bramsen, der er uddannet sygeplejerske, zoneterapeut, nerverefleksolog og lægeeksamineret 
fodplejer.  

Men lad os lige tage et tilbageblik på Anns 
uddannelse. I 1992 blev Ann uddannet 
sygeplejerske og arbejdede på bl.a. 
ortopædkirurgisk afdeling på Svendborg 
Sygehus indtil 2012. I løbet af nogle år 
voksede interessen for alternativ behandling, 
og i 2005 blev Ann uddannet zoneterapeut. 

Ann fortæller, at hendes indstilling er, at det 
er vigtigt at gøre noget for sit helbred, inden 
man bliver syg, og hun er sikker på, at den 
kinesiske helbredsmetode kan hjælpe på 
mange sygdomme. Ann fortsætter med at 
fortælle, at når man starter som alternativ 
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behandler, finder man ud af, hvilke 
tillægsuddannelser det vil være gavnligt at

tage, for at kunne hjælpe flere af de klienter, 
der kommer med deres specifikke skavanker 
og sygdomme.

Ann finder ud af, at det vil være godt at 
supplere med laserterapi. Laserstrålen kan 
ofte erstatte akupunkturnålen og er ganske 
smertefri. Laserpennen blev i sin tid indkøbt 
for at behandle smertende gigtled, 
fibersprængninger og myoser. Den er også 
godkendt til sårheling og er ganske effektiv til 
det. I perioden 2005 til 2012 arbejdede Ann 
halvtids som sygeplejerske, herunder 
hjemmesygeplejerske, og halvtids som 
alternativ behandler. I 2012 valgte Ann 
udelukkende at arbejde som alternativ 
behandler fra hjemmet på Brudagervej 38, og 
for at have en rimelig indtægt tog hun 
uddannelse til Lægeeksamineret Fodplejer. 

 

 

Ann Engly Bramsen i gang med en fodpleje-
behandling i sin klinik på Brudagervej 38. 

Alle de kurser og eksaminer, som Ann 
har gennemført, hænger på 
zoneterapien, og zoneterapien er 
således omdrejningspunktet for alle de 
øvrige behandlingsformer. Jeg stiller 
spørgsmålet: ”Hvordan finder man ud 
af, hvilke kurser man kan tage og som 
vil være relevante for ens videre 
uddannelsesforløb og derved give en 
selv en større faglig indsigt indenfor 
den alternative behandlingsform?” Ann 
svarer: ”Jeg er medlem af F.D.Z. Det 
står for Forenede Danske 
Zoneterapeuter, og som medlem 
modtager man hvert år kataloger over 
de uddannelser og kurser, der udbydes. 
En af udbyderne er ”Touch Point”. De 
har skole i København og er fagligt 
velfunderede. Der er mange forskellige 
undervisere, blandt andet en læge, en 
fysioterapeut, en psykoterapeut og en 
farmakolog, som er ernæringsekspert”.                                  
Ann Engly Bramsen er medlem af 
R.A.B. Det står for Registreret 
Alternative Behandlere.                     
Når en behandler er medlem af denne 
forening, kan klienterne få tilskud fra 
Sygeforsikringen Danmark til 
behandlingerne.  
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Ann viser hvilke områder på foden en 
zoneterapeut kan gå ind og påvirke for at 
afhjælpe forskellige lidelser. 

For at kunne bevare sit medlemskab af 
foreningen er en behandler forpligtet til hvert 
år at opdatere sin viden gennem nye kurser. 
Hvis dette ikke finder sted, vil en behandler 
ikke kunne bevare sit medlemskab af 
foreningen. Ann fortæller, at hun nu har så 
mange kursuspoint, at hun de næste 6 år kan 
undlade at opnormere sin viden ved nye 
kurser, og at det for hende nu handler om at 
forfine behandlingsteknikkerne. 

Det er Anns erfaring, at man kan 
anvende laserstråler i stedet for 
akupunkturnåle. Hun har gode 
erfaringer med denne metode ved 
rygeafvænning. Laserstråler har, i følge 
Ann, en større effekt end 
akupunkturnåle. Der skal kun en enkelt 
behandling til ved rygeafvænning, og 
strålerne går ind og påvirker de samme 
steder i øret, som nåle gør. Ann 
fortæller, at rygestopkurser hos det 
offentlige har en effekt på ca. 15%, 
mens Anns erfaring med laserstråler er, 
at 3 ud af 4 holder op med at ryge efter 
en enkelt behandling. For at få en 

dokumenteret viden om effekten, 
kontaktede Ann det første år dem, som 
havde fået rygestopbehandling. En 
måned efter var ca. 75% stadig 
rygefrie, imens resten havde reduceret 
deres forbrug væsentligt. Kun ganske 
få havde slet ikke mærket nogen effekt. 
I en pjece om Laserterapi står der, at 
metoden blandt andet er velegnet til at 
kurere tennisalbuer og musearme med. 
Laserstrålerne er også velegnede til at 
lindre gigtsmerter, og behandlingen er 
som tidligere nævnt smertefri. 
Yderligere information om laserterapi 
fås på www.powermedic.dk     

 

 

På billedet har Lis Møller taget plads i 
behandlerstolen for at få en 
fodplejebehandling. 

Hver tirsdag og torsdag tager Ann ud til sine 
klienter. Resten af ugens dage er Ann i sin 
klinik på Brudagervej 38. Hun kommer i 
private hjem, på plejehjem og på sygehuset. 
Halvdelen af klienterne ønsker fodpleje. Den 
anden halvdel ønsker zoneterapi eller en 
kombination af begge behandlinger. 
Mennesker, der får udvidet helbredstillæg kan 
få tilskud gennem kommunen. Der gives 85% 
tilskud for fodpleje til personer, der har en 
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formue på under 84.000,- kr. Ann kan godt 
have op til en uges ventetid, før en behandling 
kan finde sted, men som regel finder hun et 
hul i sin kalender til en klient. Arbejdstiderne 
er fleksible, og tiderne indpasses efter 
klienternes ønsker og behov. Mange firmaer, 
der har sundhedsforsikringer, giver tilskud til 
zoneterapibehandlinger, men det er i kraft af, 
at Ann er certificeret som Registreret  

Alternativ Behandler og er medlem af FDZ. 
Der er ikke videnskabeligt bevis for, at 
zoneterapi virker, men der er flere og flere 
mennesker, der i dag søger en alternativ 
behandlingsform, og som føler, at det har en 
gavnlig virkning på mange smerter og 
lidelser.  

 

Her er Ann fotograferet i sit arbejdshjørne på klinikken. Ann er glad for sit arbejde som zoneterapeut og 
fodplejer. Hun glæder sig til hver eneste arbejdsdag. 

 

Ved muskulær zoneterapi kan Ann gå ind og fange både de store og de små     

muskelgrupper. På den måde kan muskelsmerter i skuldre og ryg afhjælpes ved zoneterapi. 
Fysiurgisk massage er den behandling, der gives direkte på kroppen, hvor musklerne masseres. 
Også denne behandlingsform er Ann uddannet til. Ann har klienter, der kommer til behandling, 
mens de er i kemoterapi. Zoneterapien, fortæller Ann, kan afhjælpe kvalme, ubehag og søvnløshed.                                                                                           

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til zoneterapeutisk behandling når 

• Behandlingen udføres af en RAB-registreret zoneterapeut. 
• Der er tale om en lægelig diagnose, stillet indenfor de seneste 12 mdr. 
• Der er tale om kroniske sygdomme. 
• Lægehenvisning er IKKE nødvendig. 

 Yderligere oplysninger se: www.sygeforsikring.dk  
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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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Skårup Pensionistforening                                                  
Skårup Stationsvej 10                                                       
5881 Skårup                                                                                                                                                                                                                   

              

 

              

Siden sidst har vi holdt sommerferie, så jeg vil her blot fortælle om kommende arrangementer: 

                   

Kommende arrangementer i Skårup Pensionistforening: 

ONSDAG, den 9. aug. Kl.18                                                                                                       GRILL- AFTEN 

Vi afholder den årlige grill-aften med forskelligt slags kød og diverse salater                   PRIS: KR.   kr. 100,00          
Kaffe og en lille dessert.                                                                                                                                                     
Tilmelding senest den 3.aug.        

 

ONSDAG, den 23. aug. Kl. 14.00                                                                                      MODEOPVISNING      

SENIORSHOPPEN kommer igen, denne gang med efterårets kollektion, så kom og se nyhederne og hvilke 
farver der er in til efteråret. Lokale piger går manneguin. Kom og få en hyggelig eftermiddag. Mænd er også 
velkommen.                                                                                                                                                                      
Kaffe og kage                                                                                                                                          PRIS:  kr. 20,00 

 

ONSDAG, den 20. sept.    SÆT ALLERDE KRYDS I kalenderen  til                              SENSOMMER-TUR TIL ÆRØ 

Vi har arrangeret en tur til Ærø, hvor vi kører fra Skårup Pensionisthus kl. 9.15. Sejler fra Svendborg kl. 
10.05 til Ærøskøbing og kører direkte til Cafe Arthur, hvor der serveres flæskesteg og is. Derfra køres der 
rundt  på øen med en lokal guide, og vi skal bl.a. se Bregninge Kirke, Uldgården, Ella`s. galleri og hvor meget 
der nu er tid til, inden færgen sejler mod Svendborg kl. 16.35. Der serveres kaffe ved bussen.                   
Hjemkomst ca.kl. 18.45.  TILMELDING SENEST DEN 10.aug.                                                          PRIS: Kr. 400,00                                               

 

ONSDAG, den 18. oktober  kl 18                                                                                        HØSTFEST 

Gammeldags suppe med kød/melboller. Kød med peberrodssovs m.m.  

Høsttale ved tidligere skoleinspektør Bent Rasmussen. 

Kaffe og småkager     PRIS: KR. 100,00 

 

Desuden Starter kortspil mandag den 4. september kl. 13.30 og 

Nørkle-eftermiddag starter tirsdag den 5. september kl. 13.30 

Mød bare op – der er plads til mange flere – pris kr. 10,00 pr. gang incl. Kaffe og brød. 

 

Ingelise Petersen 
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Stjernehimlen	lige	nu!	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Åbyskov		Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24.	

Sommeren	går	på	hæld	og	de	mørke	timer	øges:	Det	er	tid	igen	at	interesserer	sig	for	
stjernehimlen.	

August	måned	er	astronomisk	set	spændende	for	særligt	to	ting:	Den	største	totale	solformørkelse	
i	nyere	tid	og	den	20.	august,	40	årsdagen	for	opsendelse	af	Voyager	2,	den	første	af	to	identiske	
rumsonder,	der	har	vist	sig	som	de	største	succeser	i	rumfartens	hidtidige	historie.		

Total	solformørkelse	den	21.	august	-	i	USA	!	
Intet	nulevende	menneske	har	oplevet	en	total	solformørkelse	på	dansk	jord!	Først	om	125	år	vil	
det	ske.	Derfor	er	det	så	meget	mere	spændende	at	en	af	de	mest	omfattende	og	lettest	
tilgængelige	totale	solformørkelser	vil	ske	den	21.	august	2017	i	USA.	Her	vil	månens	skygge	som	
en	smal	stribe	i	løbet	af	små	2	timer	suse	med	en	hastighed	på	omkring	1km/s	på	tværs	af	hele	det	
nordamerikanske	kontingent	og	skabe	kortvarigt	nattemørke	i	et	ca.	100	km	bredt	bælte,	der	vil	
give	de		direkte	berøre	12,5	millioner	mennesker	en	oplevelse	for	livet.		
Figur	1	viser	den	nærmere	beliggenhed	af	
denne	smalle	stribe,	hvor	total	mørke	i	næsten	
3	min,	kan	opleves.		Indenfor	et	ca.	320	km	
bredt	bælte	vil	i	alt	47	millioner	mennesker	få	
oplevelsen	af	en	partiel	solformørkelse,	hvis	
skydækket,	eller	rettere	mangel	på	samme	
tillader	det.	Denne	solformørkelse	vil	
forventeligt	blive	set	af	flere	mennesker	end	
nogen	anden	formørkelse	i	hele	
menneskehedens	historie!	
Formørkelsen	vil	mandag	den	21.	august	starte	
ud	over	Stillehavet	NW	for	Hawaii	med	en		
hastighed	på	55km/s	og	en	varighed	på	kun	50				Figur	1:	Solformørkelse	den	21,	august	2017												
sekunder,	for	kl.	10:16	(lokal	tid)	at	ramme	USA's	vestkyst	i	kystbyen	i	Newport	i	staten	Oregon,	nu	
med	en	stærkt	reduceret	hastighed	på	omkring	1	km/s	og	en	varighed	på	ca.	2	minutter.	Mørket	
bevæger	sig	videre	tværs	over	USA	gennem	staterne	Idaho,	Montanna,	Wyoming,	Nebraska,	Iowa	
og	Kansas,	for	kl.	13:22	lokal	tid	at	nå	den	maksimale	varighed	på	2	min	og	46	sek	i	byen	
Carbondale	i	Illinois.	Hastigheden	er	nu	pga.	solens	højde	nede	på	kun	0,65	km/s	og	bredden	af	det	
totale	mørke	vil	her	være	115	km.	Derefter	farer	måneskyggen	videre	i	staterne	Missouri,	
Kentucky,	Tennessee,	Georgia	og	North	og	South	Carolina.	Måneskyggen	forsvinder	kl.	14:48	lokal	
tid	i	byen	Charleston	i	South	Carolina	ud	over	Atlanterhavet	for	at	forlade	jordoverfladen	600	km	
syd	for	Kap	Verdeøerne.		
	
Solformørkelse	optræder	ca.	hvert	andet	år	et	eller	andet	sted	på	jorden.	Formørkelsen	sker	fordi	
månen	lige	netop	befinder	sig	på	den	lige	linje,	der	går	fra	jordens	centrum	til	solens	centrum	og	



46

fordi	månen	på	dette	tidspunkt	befinder	sig	så	tæt	på	jorden	at	dens	skive	lige	netop	dækker	
solens	skive	set	fra	jorden.	Se	fig.	2.		
	
Total	solformørkelse	er	en	af	de	største	naturoplevelser	
der	findes.	Man	skal	opleve	den	totale	formørkelse.	99%	
solformørkelse	er	ingenting	i	forhold	til	den	totale	
formørkelse,	der	indledes	med	den	berømte	diamantring	
og	umiddelbart	efter	den	betagende	oplevelse	af	solens	
korona,	der	består	af	varme	gasser,	der	slynges	
hundredetusindvis	af	kilometer	ud	fra	hele	den	dækkede	
solskive.	Se	fig.	3	og	4.		
	
																																																																																														Fig.	2:	Solformørkelse:	Månen	kaster	skygge			

															på	jorden		
	

	
Fig.	3:	Diamantringen	–	Lige	inden	månen														Fig.	4:	Solens	korona	ved	total	formørkelse	
dækker	hele	solskiven.	

	
Voyager	1	og	2		
I	1977	i	august	og	september	opsendtes	rumsonderne	Voyager	2	og	1	(i	den	
rækkefølge)	med	det	primære	formål,	at	udforske	planeterne	Jupiter	og	Saturn.	I	1977	
viste	det	sig	muligt	at	sende	en	rumsonde	til	alle	fire	gasplanter	(Jupiter,	Saturn,	
Uranus	og	Neptun,	fordi	de	på	det	tidspunkt	lå	sådan	placeret,	at	en	rumsonde	kunne	

blive	slynget	fra	den	ene	planet	til	den	næste	ved	hjælp	af	planeternes	tiltrækningskraft.	En	
konstellation,	som	først	ville	indtræffe	igen	efter	175	år.	Den	amerikanske	kongres	ville	imidlertid	
kun	financierer	en	fireårig	ekspedition	til	Jupiter	og	Saturn,	men	NASA	planlagde	det	så	der	var	
energi	til	meget	mere,	-	og	sådan	gik	det.		Et	helt	igennem	fantastisk	projekt,	som	nu	i	august	
måned	kan	fejre	40	år	jubilæum	og	stadig	i	funktion	med	datateknologi	fra	1970erne!	Undervejs	
har	de	to	rumsonder	bidraget	med	sensationel	ny	viden,	opdaget	flere	nye	måner	(48!)	end	noget	
andet	rumprojekt,	og	for	Voyager	2s	vedkommende	nået	helt	ud	til	både	Uranus	og	Neptun,	som	
intet	andet	rumprojekt	hidtil	har	opnået.	Lige	i	disse	år	er	de	to	sonder	nu	på	vej	ud	i	det	tomme	
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rum	udenfor	vort	solsystem	med	en	hastighed	på	omkring	15	km/sek,	og	hvad	der	er	helt	
fantastisk,	stadig	i	stand	til	at	sende	data	tilbage	til	jorden!		
	
Voyager	projektet	har	revolutioneret	vor	planetariske	opfattelse,	så	al	viden	fra	før	1977	er	

uinteressant	og	i	bedste	fald	kun	af	historisk	interesse!	
De	to	sonder	har	hidtil	tilsammen	sendt	data	til	jorden	
svarende	til	indholdet	af	6000	eksemplarer	af	den	
britiske	encyklopædi!	Hidtil	har	NASA	brugt	10.000	
mandår	på	projektet.			
	
Fig.54:	Den	Store	Tur	i	solsystemet	1977-	?	
	

	
Interstellar	musikstreaming	
Begge	sonder	har	fået	en	30	cm	forgyldt	kobberplade	med	ombord,	som	indeholder	musik,	

billeder,	lyde	og	hilsener	fra	jorden,	så	mulige	rumvæsener,	der	måtte	
opsnappe	sonden	i	fremtiden	kan	lære	noget	om	livet	på	jorden	anno	
1977.	Der	er	indtalt	tekst	på	i	alt	55	sprog,	indspillet	17	musikstykker,	
lige	fra	Mozart,	over	kinesisk	folkemusik,	musik	fra	australske	aboriginals	
til	Johnny	B.	Good	af	Chuck	Berry	og	115	billeder	fra	livet	på	jorden	og	
en	særlig	hilsen	fra	USA's	præsident	Carter.		
Først	om	40.000	år	vil	en	af	sonderne	møde	et	fremmed	planetsystem	–	
dvs.	en	anden	stjerne	med	planeter	med	mulige	jordlignende	planeter.	

Fig.	6	Den	Gyldne	Plade														Den	gyldne	plade	forventes	at	kunne	holde	i	1000	millioner	år,	før	den																				
ombord	på	begge	Voyager								bliver	nedbrudt	af	mikrometeoriter	og	kosmisk	stråling.	Til	den	tid	vil	jor-								
																																														den	være	brændt	op	af	solens	stråling.	Voyagersonderne	vil	på	det	
tidspunkt	være	det	eneste	vidnesbyrd	i	universet,	om	livet	på	Jorden,	en	lillebitte	planet	blandt	
galaksen	Mælkevejens	milliarden	af	solsystemer.	Godt	gået	NASA!	
	
			
	
2		
	
	
	
	
	
	
	
	
				
	

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  
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Den lokale klub for de 10 til 14 årige

Tweenklubben
afholder generalforsamling

Onsdag den 13. september kl 19.30 
med følgende dagsorden:

- Valg af dirigent

- Valg af referent

- Formandens beretning 

- Regnskab tweenklubåret 2016/2017

- Indkomne forslag

- Valg til bestyrelsen

Sus Jensen – modtager ikke genvalg

Sired Foged – modtager ikke genvalg

Jan Mikkelsen – modtager ikke genvalg

Lisbet Tegbjerg – modtager ikke genvalg

- Evt    

Vi mødes i Tweenklub lokalerne i Skårup hallen

Indkomne forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest den 8. september 
på email; henrikogsus@mail.dk 

På gensyn til generalforsamling
MVH Bestyrelsen

mailto:henrikogsus@mail.dk
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

w
w

w
.d

lb
g.

dk

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 butik: 
Alle dage 07.00 - 21.00
Morgenbrød
Café Stoppestedet
Udlejning
Festudlejning
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Mange muligheder for 
seniormotion (60+) i Skårup 
 

 Volleyball, sjovt boldspil med holdkammeraterne 
 Yoga, ro og koncentration om kroppens bevægelser 
 Senioridræt med grundtræning, gymnastik, spil og dans 

 
 
Volleyball 
I samarbejde med Skårup Idrætsforening tilbyder vi Bedstevolley, som er volleyball tilpasset seniorer – 
alle, der kan kaste og gribe en bold kan være med. Det er for både mænd og kvinder. Alderen på de 
nuværende spillere strækker sig fra 60 – 85 år. Her går motionen hånd i hånd med godt humør. 
Det foregår tirsdage kl. 14.15 – 15.30 i Skårup Hallen. Første gang tirsdag den 5. september. 
 

 
 
Koncentration, når der spilles volleyball Fysisk styrke og mental ro i yogatimen 
 
 
Yoga 
Tilbuddet om senioryoga i Skårup foregår i samarbejde med yogainstruktør Karen Margrethe Jensen, der 
har erfaring med senioryoga fra andre hold. 
I yogatimen arbejdes med længere tids stræk samt aktivt og bevidst muskelarbejde. Dermed forlænges 
bindevævet, som ligger omkring muskler, led og indre organer. Dette gør, at smidighed, styrke og 
balance gradvist øges. Der arbejdes også med åndedrætsøvelser, som giver positiv effekt på din 
sindstilstand, idet nervesystemet falder til ro. 
Det foregår tirsdage kl. 11.00 – 12.30 i træningssalen på Den Fri Fagskole, Klingstrupvej 5. Første gang 
den 22. august 
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Julie	Degas	med	verdensmusikalske	rødder	spiller	med	sit	

band	d.	15/9	til	Mad	&	Musik	i	Kulturcafeen	i	Skårup:	
	
Foromtale	er	skrevet	af	Torben	Hansen	fra	Skårup	Musikforsyning	
																																					
Jeg	har	en	ven,	der	hedder	Knud,	og	han	er	nok	den	person,	som	jeg	kender,	der	går	til	flest	
koncerter	i	Svendborg.	Det	gør	han	i	sin	egenskab,	at	være	fotograf		for	spillestederne	i	
Svendborg.																																																																																																			
Han	havde	fortalt	om	en	for	mig	total	ukendt	kunstner	ved	navn	Julie	Dégas,	som	han	havde	
hørt	i	Svendborg,	og	som	han	helt	klart	ville	anbefale	Skårup	Musikforsyning,	som	et	godt	
navn	til	Mad	&	Musik	i	Skårup.						
	

	
	
Det	er	nu	blevet	en	realitet,	at	hun	kommer	og		giver	en	koncert	sammen	med	sit	band	d.	15/9	
–	2017,	og	til	alle	jer,	der	holder	af	yderst	velspillet	melodisk	musik,	vil	jeg	blot	sige,	at	I	må	
bestemt	ikke	snyde	jer	selv	for	denne	sublime	koncert!	
	
Den	danske	sanger	og	musikker	Julie	Dégas	er	en	sangerinde	med	verdensmusikalske	rødder	i	
spændingsfeltet	mellem	jazz,	soul	og	samba.		Efter	en	karriere	på	14	år	i	London	er	Julie	nu	
vendt	hjem	til	Danmark	og	har	bosat	sig	på	Fyn.	I	2010	blev	albummet	’Calling	me	Home’	
udgivet	med	brasilianske	musikere	igennem	pladeselskabet	MusicMission.	Albummet	blev		
lanceret	i	Brasilien	med	efterfølgende	turneer.					
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Igennem	de	brasilianske	forbindelser	mødte	Julie	den	herboende	og	legendariske	brasilianske	
musiker	Jorge	Degas,	som	nu	er	svigerfar	til	Julie.																																																																																											
I	November	2016	blev	live	albummet	’Sabia’	udgivet	igennem	det	brasilianske	pladeselskab	
FinaFlor.	Sangene	på	’Sabia’	er	skrevet	og	komponeret	af	henholdsvis	Julie,	Jorge	og	Xiame	
Dégas.		
En	koncert	med	Julie	Dégas	og	band	er	en	speciel	oplevelse	af	nære	familiære	bånd	og	et	unikt	
sammenspil	imellem	det	rolige	nordiske	udtryk	og	de	mere	energifyldte	brasilianske	rytmer.		
I	Skårup	spiller	Julie	Degas	med	sin	mand	musiker,	sanger	og	komponist	Xiame	Dégas	og	
svogeren	Balalli	Degas	på	percussion.		
	
På	Julies	hjemmeside:	www.juliedegas.com	kan	du	høre	flere	af	hendes	numre,	og	derudover	
kan	hun	også	finde	hende	på	Youtube.	
	
Biletter	kan	som	sædvanlig	købes	i	Brugsen	til	175	kr.																																																																																	
Vi	spiser	kl.	18.30,	og	koncerten	starter	kl.	20	–	vi	ses	i	kulturcafeen!	
	
Dette	er	den	første	koncert	i	Skårup	Musikforsynings	program	for	sæsonen	2017	–	2018,	og		
vi	ser	meget	frem	til	at	denne	sæson,	der	efter	vores	mening	byder	på	en	sand	række	af	
lækkerrier	for	øregangen.	Vi	håber	selvfølgelig,	at	rigtig	mange	af	jer	vil	gøre	brug	af	vores	
arrangementer!																																																																																																																																																											
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Følg os på Facebook 
 
Hvis du en gang ”synes om” vores Facebook side: Skårup Musikforsyning får du 
automatisk div. informationer om vores arrangementer på Facebook. 
	
	
	
En	tak	til	vores	sponsorer	der	støtter	Skårup	Musikforsyning	og	
derved	også	musikken	i	Skårup:	
	
•	Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881	Skårup	
	
•	Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,	5700	Svendborg	
	
•	Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup	
	
•	SkårupGrafisk,	Østergade	1,	5881	Skårup	
 
	
	
Signe	Svendsen	d.	10/11	til	Mad	&	Musik	
	
Signe	Svendsen,	vil	være	vores	næste	gæst	til	Mad	&	Musik,	og	vi	kan	allerede	nu	røbe,	at	der	
ved	dette	arrangement	vil	være	en	forhøjet	billetpris	,	så	en	billet	til	dette	Mad	&	Musik	
arrangement	vil	koste	200	kr.	
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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
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Opslagstavlen er til meddelelser fra private læsere. 
Send dit opslag (+ evt. billede) til vibeff@post24.dk  inden bladets deadline 

Max. 250 anslag, ikke reklamer, politisk propaganda eller brokkerier.  
Hold den gode tone :-) 

Opslaget hænger i det førstkommende nummer af Folk & Fæ.  
Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbageholde uhensigtsmæssige opslag 
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Lørdag den 17. juni 2017 blev der for 5. gang 
afholdt Torvedag i Skårup. En meget blæsende 
og regnfuld fredag gjorde desværre sit ypperste 
for at vælte alle teltene efterhånden som de blev 
sat op. Fodboldmænderne fra SIF gjorde en brav 
indsats imod vinden. Der var derfor en hel del 
som skulle på plads, da solen kom frem lørdag 
morgen og de frivillige kunne gøre aftnen og nat-
tens skader op. 6 telte havde ladt livet eller taget 
skade, men med fælles hjælp kunne pladsen 
være klar til kl. 12.

Det blev en fantastisk dag med Monster truck, 
Motorcross show,  levende og hyggelig musik, 
26 betalende boder fra både virksomheder og 
private og en god omsætning på alle aktiviteter. 

 

TORVEDAG 17. JUNI 2017 I SKÅRUP
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Lørdag den 17. juni 2017 blev der for 5. gang 
afholdt Torvedag i Skårup. En meget blæsende 
og regnfuld fredag gjorde desværre sit ypper-
ste for at vælte alle teltene efterhånden som de 
blev sat op. Fodboldmænderne fra SIF gjorde 
en brav indsats imod vinden. Der var derfor en 
hel del som skulle på plads, da solen kom frem 
lørdag morgen og de frivillige kunne gøre aftnen 
og nattens skader op. 6 telte havde ladt livet 
eller taget skade, men med fælles hjælp kunne 
pladsen være klar til kl. 12.

Det blev en fantastisk dag med Monster truck, 
Motorcross show,  levende og hyggelig musik, 
26 betalende boder fra både virksomheder og 
private og en god omsætning på alle aktiviteter. 

På trods af at Stationsvej var lukket i perioder og 
mange parkeringspladser var lukket af, var det en 
fornøjelse at se hvor positivt dagen bliver taget imod 
af alle byens borgere. Torvedages gruppen siger 
tusind tak for alle som deltog i dagen både delt-
agere samt besøgende og tak for opbakningen.

Torvedagen hæger udelukkende sammen med 
deltagerbetaling for boder, salg af drikkelse, 
amerikansk lotteri og konkurrencer. Trods et 
overskud som vil blive brugt til næste års Tor-
vedag, er vi interesseret i om nogen kunne 
tænke sig at yde tilskud, sponsorer eller lign. 
til nye telte. Vi har brug for pop-up telte i 3*3 m 
eller 3*6 meter. Alle bidrag modtages gerne.

Vi vil allerede nu gå i gang 
med at planlægge 

Torvedag 2018  - vi ses.
Hvis du sidder derude og tænker at du gerne 
vil være med næste år, så skriv til Marianne på 
mianne.ellehauge@gmail.com, så sender vi dig 
informationer så snart datoen er på plads samt 
løbende informationer.

Søren Skårup Malerforretning, Nicki Arbejdernes 
Landsbank, Anja SkårupGrafisk, Bo HRSund, 
Paw Super Brugsen, Marianne Ellehauge
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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
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Pris:  1.675,- 

pr. år
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SVØMMENYT		
	
																																															
Der	er	endnu	enkelte	pladser	tilbage	på	vore	populære	og	billige	
svømmehold	for	børn	og	voksne.	Svømmestart	er	tirsdag	den	5.	
september	og	prisen	for	hele	sæsonen	(frem	til	påske)	er	600,-kr.		

Pladserne	fordeles	efter	først	til	mølle	princippet.	

Der	har	været	afholdt	møde	med	formålet	at	etablere	en	
vinterbadebro	og	klub	ved	Skårupøre.	Vi	var	bare	3,	men	der	var	
enighed	om	at	vi	er	mange,	der	allerede	nu	hopper	i	bølgen	blå	
året	rundt.	Derfor	er	Niels	Janus	og	undertegnede	så	småt	startet	
en	proces	med	projektering	og	aftaler.	Mere	herom	når	vi	er	
kommet	lidt	videre.	

Med	venlig	hilsen	Mette	Bødker	
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
  
Kommende aktiviteter i Åbyskov Forsamlingshus: 
 

Tirsdag den 29. august kl. 19 – bankoaften: 

 

 

 
Støttegruppen afholder banko med gode og fine gevinster. 
 
Som altid åbnes dørene kl. 18.  Der er mulighed for at købe øl, vand og vin –  
i pausen kan der købes kaffe/te med brød til rimelige priser. 

▄ 
Dans for de mindste – start 5. september: 
Forsamlingshusets børnegruppe har planlagt dans for de mindste på tirsdage fra den 5. september og 
slut den 5. december. Der bliver tale om et forsøg med en mindre gruppe børn – mindst 5 og maks. 
12.  Pris for at deltage afhænger af deltagerantal, men vil ligge på ca. 25-30 kr. pr. gang.  
Tilmelding efter først til mølle hos Katrine på tlf. 2066 2374. 

▄ 
 
Torsdag den 14. september kl. 19.00 – generel orientering om brug af hjertestarter: 
Af Gudmund Larsen, koordinator for aktiviteter omkring hjertestarteren. 
 
Gratis - Gratis - Gratis for alle beboere i nærområdet af Åbyskov Forsamlingshus. 
 

 

Hjertestarterfirmaet Cardia  leverandør af den  hjerte-
starter vi har placeret på gavlen af Åbyskov 
Forsamlingshus, kommer til forsamlingshuset og fortæller 
om hjertestarteren og dens funktioner.  
 
Hjertestarteren kan afhentes af alle i lokalområdet når der 
opstår hjertesvigt af den ene eller anden grund, og det er 
af afgørende betydning for overlevelse, at der ydes hurtig 
førstehjælp. 

Forsamlingshuset afholder udgiften til instruktør ved mødet, der har følgende 3 overskrifter:  
• Hvordan konstaterer man et hjertestop.  
• Hvad gør vi ved et hjertestop.  
• Hvordan virker hjertestarteren.  

 
Forsamlingshuset er vært ved en tår kaffe. Øl og vand kan købes. Tilmelding på: 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk  eller Gudmund Larsen 4010 5946. 
 
Til orientering kan oplyses: 
Der er endvidere en gruppe på 16 personer fra lokalområdet, der den 12. oktober 2017 kl. 19.00 skal 
deltage i kursus/undervisning i behandling af hjertestop ved paramediciner Dennis Kræmmer 
Hansen. Såfremt der er personer i lokalområdet, der kunne tænke sig at blive en del af denne 
gruppe, (dog max yderligere 9 personer), kan man kontakte Gudmund Larsen på tlf. 4010 5946 - 
først til mølle princippet. 

▄ 
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Lørdag den 23. september kl. 18 –arrangerer støttegruppen Oktoberfest!  

                                                         Denne gang med wienerschnitzel! 

 

 
Der er lagt op til en forrygende 
aften, hvor støttegruppen sørger for 
lækker wienerschnitzel med det hele, 
og Preben Vincent Glue spiller op til 
dans, skæg og ballade. 
  

Kom og vær med - det koster kun 
200 kr. for mad, musik og dans. 
  
Tilmelding nødvendig og senest 
onsdag den 20. september.   Meget 
gerne via NemTilmeld på: 
 

https://aabyskov.nemtilmeld.dk   
eller  
til Gitte på tlf. 3035 1557. 
 

▄ 
 
 

 

Der er fredagsbar i forsamlingshuset: 

Fredag den 15. september og 
Fredag den 20. oktober. 
 
Baren åbner kl. 16. 
Kom og vær med til et par hyggelige 
timer.  Tag naboen med.   

 

Som noget nyt! Der er mulighed for at spille kort, forskellige brætspil, Yatzy m.m. – en god 
mulighed for at udfordre naboen eller andre. 
 

 
▄ 
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Onsdag den 11 oktober kl. 19 – Optakt til vælgermødet den 9. november. 
Hvordan kan man holde politikerne fast? 
 
Et relevant spørgsmål til vælgermødet der holdes den 9. november, hvor vi møder de 
spidskandidater, der stiller op til valg til kommunalbestyrelsen den 21. november. 
 
Du kan blive ”klædt” på til vælgermødet med hjælp fra chefredaktør ved JyskFynske Medier Troels 
Mylenberg, der er en eftertragtet og landskendt politisk kommentator på TV. Troels Mylenberg vil 
lægge op til debat om bl.a.:  
 

 

 
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 sofavælgere, med de følger det 
kan få. En hyldest til vort demokrati, samt en 
opsang til os alle. 
 
Tilmelding til mødet er nødvendig.  Pris 85 kr. inkl. kaffe og 
kagebuffet.  Tilmelding senest den 5. oktober på  
https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ eller til Gudmund Larsen 
på tlf. 4010 5946. 

 

De politiske partier er i fuld gang med at udarbejde deres program til det kommende kommunal- og 
regionsrådsvalg. Her vil alle mærkesagerne sikkert være at finde, men måske mangler der 
beskrivelse af konkrete løsninger og finansiering. Efter læsning efterlader valgprogrammer måske 
flere spørgsmål end svar. Det er en overvejelse værd at få fat i partiernes valgprogrammerne inden 
optaktsmødet, men særlig godt at have i hånden ved vælgermødet torsdag den 9. november.  

▄ 
 
 
Søndag den 29. oktober kl. 12.30 frokostkoncert med Fangekoret. 
Se særskilt omtale på næste side. 

▄ 
 

Andebanko mandag den 6. november kl. 19. 
 
 

 

 
I lighed med tidligere år holder vi igen 
Andebanko i samme uge, hvor det er Mortens 
Aften – fredag den 10. november. 
 
Måske er du heldig at få en eller måske flere 
ænder med hjem. 
 
Dørene åbnes som sædvanlig kl. 18.  Der kan 
købes øl,vand og vin.  I pausen kan der købes 
kaffe/te med brød til rimelige priser.  

▄ 
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”Fangekoret” synger. 
I Åbyskov Forsamlingshus. 

Søndag den 29. oktober kl. 12.30. 
 

 
 

Eneste koncert på Fyn i efteråret 2017. 
 

Fangekoret kunne i maj måned afholde sin koncert nr. 500, en fantastisk præstation, når der 
tænkes på de vilkår koret arbejder under.  Koret er meget populært og kommer mange steder 
rundt om i landet, men ofte er der ventetid på at få fastsat en dato for en koncert.  Som oftest 
afholdes koncerterne i kirker, kun sjældent andre steder. Derfor er det ekstraordinært, at det er 
lykkes for os at få koret til at synge i vores forsamlingshus og så endda som eneste koncert i 
sidste halvdel af 2017.  Det er dejligt at kunne byde koret velkommen og give en helt speciel 
oplevelse til alle der kommer, idet koret synger flere af deres egne sange og på den måde giver 
deres eget udtryk for og oplevelsen af, hvordan deres tilværelse har formet sig. 
 
I forbindelse med koncerten serveres en frokostplatte med koldt og lunt, så der er ikke grund til 
at spise hjememefra.  Prisen for koncert og frokostplatte er 250 kr. – for børn indtil 14 år 150 kr. 
 
Tilmelding via https://aabyskov.nemtilmeld.dk eller til Jørgen på tlf. 4224 7143, senest den 
23. oktober 2017. 
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Vælgermøde torsdag den 9. november kl. 18. 
 

 

I sidste nummer af Folk & Fæ orienterede vi om, at vi 
havde fået en aftale med programvært Ruth Kabel fra 
P4-Fyn som ordstyrer. Ruth er i øvrigt bosiddende i 
Svendborg og har et godt kendskab til lokalpolitikkerne. 
Vi har også fået tilsagn fra de forskellige partiers spids-
kandidater, herunder borgmester og viceborgmester,  så 
der er helt klart lagt op til et møde, hvor meninger fra 
kandidaterne og spørgsmål fra deltagerne i mødet kan 
blive sat under debat. 

Vælgermødet afvikles på gammeldags facon med fællesspisning sammen med alle kandidaterne og 
med efterfølgende oplæg fra kandidaterne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, der gerne -
må være fremsendt inden mødet, men nærmere herom i oktobernr. af Folk & Fæ. 
 
Pris for biksemad og deltagelse i vælgermødet er 95 kr.  
 
Der er allerede nu mulighed for at tilmelde sig på:  https://aabyskov.nemtilmeld.dk/ eller til 
Gudmund Larsen på tlf. 4010 5946. 

▄ 
 
Lørdag den 18. november - Forsamlingshuset 120 år skal fejres. 

 

 
Den 18. november vil flaget gå til tops uden for 
forsamlingshuset.  Det er dagen, hvor vi vil fejre at huset 
runder 120 år. 
 
Ret imponerende at der i 120 år har været et samlingssted 
for beboerne i Åbyskov og Skårupøre.  Huset og 
aktiviteterne har skiftet over årene, men der har altid været 
opbakning til husets aktiviteter og arrangementer. 
  
Bestyrelsen arbejder aktuelt på et program for dagen, 
hvilket offentliggøres i oktober-nummeret af Folk & Fæ, 
Reserver allerede nu datoen, så du kan være med til at 
markere dagen. 

▄ 

 

 
I december måned er der både juletræ og julebanko. 
 
Mandag den 6. december kl. 19.00 - julebanko: 
Støttegruppen holder julebanko – dørene åbnes som altid kl. 18. 
 
Fredag den 22. december kl. 18 - Juletræ: 
Der bliver igen i år juletræ i forsamlingshuset og det er som altid 
den 22. december. 
Nærmere i Folk og Fæ i oktober. 
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. 
Der arbejdes med modernisering af forsamlingshuset! 
Af Elin Boss Hansen, bestyrelsesmedlem. 
 
Åbyskov Forsamlingshus skal moderniseres – arbejdet med at skaffe økonomiske midler er i 
gang. 
 

At Åbyskov Forsamlingshus er et hyggeligt sted, er vi alle enige om, men tidens tand har sat sit 
præg på Huset, og derfor har bestyrelsen lavet en plan for renovering og udbygning af Huset i 
samarbejde med CW arkitekterne i Svendborg. 
 
Målet er, at køkkenet udvides så det lever op til tidens krav – og der bygges nye toiletter inkl. 
handicaptoilet. Derudover håber vi, at der kan skaffes midler til at istandsætte balkonen, så det kan 
bruges til mødelokale og klubaktiviteter. 
 
Svendborg Kommunes ”Pulje til lokale initiativer” har givet tilsagn om 350.000 kr. i støtte. 
Der er sendt ansøgning til A.P. Møllerfonden, og der skrives ansøgninger til andre relevante fonde. 
 
Ting tager tid, men vi håber at kunne præsentere et realistisk projekt i løbet af det kommende år. 
 
Synlig lokal opbakning har betydning! 
I arbejdet med fondssøgningen betyder det noget, hvor mange medlemmer Huset har – så hvis du 
endnu ikke er blevet kontaktet for køb af medlemskort for 2017, så henvend dig til Anne Grethe 
Skovgård tlf. 26818832 – eller mail: ags@live.dk. Det koster 75 kr.pr. person, bliver du medlem, 
giver vi en drink i baren, næste gang du kommer i Huset. Du kan også betale med MobilePay på 
6025 6618 – husk at oplyse afsenderadresse.  Kontingent kan også betales ved overførsel til konto i 
Fynske Bank – reg.nr: 0819 konto 819 0155 405 – eller mobilepay 6025 6618, husk at oplyse 
adressen som indbetaler, dette af hensyn til korrekt registrering. 

▄ 
 
Den 23. juni – Sankt Hans Aften på Åbyskov Strandcamping: 

 

For år tilbage stod forsamlingshuset for Sankt Hansbål på 
Skibspladsen, men det måtte stoppes, idet den pligtige 
afstand til stråtækte ejendomme ikke kunne overholdes, 
uden at bålet kom alt for langt ud på vandet. 

Ved en kontakt til Søren på campingpladsen blev der 
luftet ideen om, hvorvidt der kunne laves Sank Hansbål i 
fællesskab.  Søren var straks med på ideen og det blev 
aftalt at forsamlingshuset hjælper til med tilrettelæggelsen 
og står for salg af kaffe/te, øl og vand. 

Det blev en hyggelig aften, hvor der blev bagt vafler i lange baner, solgt mange kopper kaffe, nogle 
øl og vand gled også ned.  Lejrchef Søren Sørensen holdt en god båltale.   

Selvom vejret ikke var det bedste, var der god tilslutning til arrangementet og vi håber det 
etablerede samarbejde kan fortsætte til næste år. 

Det næste store arrangement på Åbyskov Strandcamping er ”Harmonikatræf”.  Fra torsdag den 
25. august til lørdag den 27. august spiller 33 bands med i alt 180 musikere fra hele landet. 
Adgang til festlighederne koster 100 kr. for alle dagene.  Dagsbillet fredag og lørdag 60 kr.  Købes i 
receptionen på campingpladsen. 

▄ 
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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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FOLK & FÆ for 20 år siden
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FOLK & FÆ for 20 år siden
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Bliv LEV-ven, og gør en forskel for  
en ældre med udviklingshæmning  
 

På botilbuddet Vestereng i Skårup bor en gruppe ældre mennesker med 
udviklingshæmning, der har brug for en ven – en at snakke og dele gode oplevelser 
sammen med.    

Vestereng samarbejder derfor med LEV-venner, som er et nyt projekt under 
Landsforeningen LEV. Projektet er sat i søen, fordi mange ældre med 
udviklingshæmning mangler eller har et begrænset socialt netværk. Med alderen står 
flere og flere uden pårørende og kommer derfor til at savne socialt samvær.  

Projekt LEV-venner danner venskaber mellem ældre med udviklingshæmning og 
frivillige, som har tid og lyst til at gøre en forskel. Når venskabet er dannet, bestemmer 
LEV-vennerne selv, hvor de mødes, og hvad de foretager sig sammen. De kan drikke en 
kop kaffe, gå en tur, spille spil eller foretage sig andet, der passer ind i begges 
interesser. 

Sådan bliver du frivillig  
Er du interesseret i at blive LEV-ven for en ældre med udviklingshæmning fra 
botilbuddet Vestereng i Skårup? Så glæder vi os til at høre fra dig!  

Kontakt projektmedarbejder Turid Christensen på mail: ven@lev.dk eller telefon: 36 35 
96 96.  
 
Det kræver intet forudgående kendskab til udviklingshæmning at blive LEV-ven. Du 
skal bare have lyst til socialt samvær, der spreder glæde og forebygger ensomhed. Vi 
forestiller os, at I mødes et par gange om måneden.   

Efter du har meldt dig som LEV-ven, mødes du med projektmedarbejder Turid 
Christensen, som sørger for, at du bliver klædt på til det frivillige arbejde og matchet 
med den rette person fra Vestereng.  

 
Du kan læse mere om LEV-venner på www.ven.lev.dk  
 
 
 

 

Bliv LEV-ven, og gør en forskel for  
en ældre med udviklingshæmning  
 

På botilbuddet Vestereng i Skårup bor en gruppe ældre mennesker med 
udviklingshæmning, der har brug for en ven – en at snakke og dele gode oplevelser 
sammen med.    

Vestereng samarbejder derfor med LEV-venner, som er et nyt projekt under 
Landsforeningen LEV. Projektet er sat i søen, fordi mange ældre med 
udviklingshæmning mangler eller har et begrænset socialt netværk. Med alderen står 
flere og flere uden pårørende og kommer derfor til at savne socialt samvær.  

Projekt LEV-venner danner venskaber mellem ældre med udviklingshæmning og 
frivillige, som har tid og lyst til at gøre en forskel. Når venskabet er dannet, bestemmer 
LEV-vennerne selv, hvor de mødes, og hvad de foretager sig sammen. De kan drikke en 
kop kaffe, gå en tur, spille spil eller foretage sig andet, der passer ind i begges 
interesser. 

Sådan bliver du frivillig  
Er du interesseret i at blive LEV-ven for en ældre med udviklingshæmning fra 
botilbuddet Vestereng i Skårup? Så glæder vi os til at høre fra dig!  

Kontakt projektmedarbejder Turid Christensen på mail: ven@lev.dk eller telefon: 36 35 
96 96.  
 
Det kræver intet forudgående kendskab til udviklingshæmning at blive LEV-ven. Du 
skal bare have lyst til socialt samvær, der spreder glæde og forebygger ensomhed. Vi 
forestiller os, at I mødes et par gange om måneden.   

Efter du har meldt dig som LEV-ven, mødes du med projektmedarbejder Turid 
Christensen, som sørger for, at du bliver klædt på til det frivillige arbejde og matchet 
med den rette person fra Vestereng.  

 
Du kan læse mere om LEV-venner på www.ven.lev.dk  
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Tip en god historie til Folk & Fæ.

Brudager Folkedansere  

fotograferet ved Egeskov Slot.

Tak til Anders Carlsson for det  

gode tip ….....

Nu er Brudager ikke kun kendt  

for de sjove julenisser, men -  -  

også for Danmarks bedste folkedansere. - Det er da en god 

historie. Folk & Fæ ønsker hjertelig tillykke med guldet til  

Brudager Folkedansere og især tillykke til Tina og Bølle.

Hermed sendes de bedste hilsner fra 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: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

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

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

kl.13.30 -16 spilles det kort m.m. Alle 
er velkommen og der er plads til flere

Start 4/9-2017

Nørkle eftermiddag
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00

i Pensionisternes Hus.
Start 5/9-2017

Onsdag d. 23. august kl. 14.00                                                                                
SENIORSHOPPEN – 

viser efterårets kollektion.                                                                     
Skårup Pensionistforening, 

Skårup Stationsvej 10
Lørdag d. 26. august

Avisindsamling, Inca Spejderne Sydfyn
Søndag d. 3. september

Brunch i Kulturcafeen
Onsdag d. 13. september kl. 19.30
Generalforsamling i Tweenklubben

Fredag 15. september
Mad & Musik i Kulturcafeen

Fredag d. 18. august kl. 15.00 - 18.00
Indvielse af solvarme

Onsdag 20. september
Spis Sammen i Kulturcafeen
Onsdag d. 20. september 

Sensommertur til Ærø med spisning på 
Cafe Arthur og rundvisning med lokal guide.                                                                                                 

Skårup Pensionistforening, Skårup 
Stationsvej 10, Tilmelding, senest 10.aug.

Lørdag 30. september
Folkefesten i Kulturcafeen

Onsdag d. 18. oktober kl. 18.00
Høstfest med gammeldags suppe og 

peberrodskød. Kaffe og småkager
Høsttaler: fhv. skoleinspektør Bent Rasmussen

Lørdag d. 18 november
Avisindsamling, Inca Spejderne Sydfyn

Tirsdag d. 21. november
Kommunalvalg

Nye arrangementer 
i Åbyskov Forsamlingshus:

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

Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944


