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

for mange, - - og corona-krisen har også 

ramt Folk & Fæ på den måde, at vi ikke 

har kunnet deltage/bringe mange af de 

planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst 

eller udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den 

anden side af denne forfærdelige krise, 

der jo har ramt det meste af jordkloden.

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

Kontakt redaktøren – eller en fra 

bladgruppen, hvis du har en spændende 

historie, du gerne vil dele med vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til,

at vi i dette nummer bringer nogle af de 

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

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

en af de
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Skårup Seminarium bliver til seniorfællesskab  
- kommunen har inviteret naboer til for-høring 

Af Per Jørgensen, nabo til seminariet 

 

Som mange sikkert er informeret om gennem medierne, er Skårup Seminarium nu endelig blevet solgt, 
og en ny fremtid venter for de smukke, fredede bygninger og arealerne omkring landets ældste uddan-
nelsesinstitution vest for Valby bakke. 

I den anledning har omkring 20 naboer til seminariegrunden, modtaget et brev fra Svendborg kommu-
ne. Brevet er udsendt med henblik på at gennemføre en for-høring omkring projektet, der kræver æn-
dring af den gældende kommuneplan samt udfærdigelse af en lokalplan for området.  

 

Fælles indsats 
 
I disse corona-tider er det svært at gennemføre store møder, men alligevel lykkedes det naboerne til 
seminariet at koordinere en indsats, så kommunen har modtaget vores spørgsmål og indsigelser om-
kring det kommende projekt. Et projekt, som blandt andet kan resultere i en større bebyggelsespro-
cent på grunden samt byggeri i op til 11 meters højde – relativt højt i et landsbymiljø.  

Der er mange bolde i luften omkring projektet; der er politiske interesser og bygherren har naturligvis 
også en interesse i optimal udnyttelse af området. Derfor har vi hjulpet hinanden med at finde ud af, 
hvad der er op og ned.  Det er der kommet en stribe forskellige svar, indsigelser og spørgsmål ud af – 
der er jo forskellige synsvinkler og perspektiver alt afhængig af, hvor vi bor. 
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Med lov skal land bygges – gælder også nybyggeri på seminariegrunden 
 
I Planlovens $ 15, stk. 2 er der beskrevet en lang række forhold, som myndighederne skal tage i be-
tragtning ved ændring af såvel kommuneplaner som lokalplaner, når det drejer sig om et nybyggeri, 
som det, der står foran os.  
Vi har som parter i høringen forsøgt at forholde os til nogle af disse punkter, så vores svar, indsigelser 
og spørgsmål bliver så relevante og saglige som muligt – det er nemlig ikke nok at synes at noget er 
grimt! Paragraffen inddrager forhold såsom bevarelse af landsbypræget, nybyggeriets placering i ter-
rænet, offentlighedens benyttelse af parken, men også mange andre finesser.  
 
Det kommende projekt vedkommer ikke kun os naboer, der er blevet hørt. Det vedrører os alle i Skå-
rup. Det er et klart aktiv for byen, at området nu vil blive udnyttet til et godt formål. Men der er også 
tale om et projekt, der vil forandre byens æstetiske udtryk for altid. Derfor en opfordring til alle om 
at sætte sig ind i forholdene omkring seminariegrundens fremtid. Det kan alle gøre, ved at orientere 
sig omkring de kommende høringer forud for ændring af kommuneplanen og udfærdigelse af lokal-
plan.  
 
Sagens akter findes på kommunens hjemmeside:  
https://www.svendborg.dk/nyheder/skaarup-seminarium-0  
Her vil man formodentlig også vil kunne finde oplysninger om den egentlige høring vedr. kommune-
plan og  ny lokalplan, når den kommer.  
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Portræt af en ny sponsor.  

Fyns Havedam ApS ved Flemming Olsen 
på Knarreborg Møllevej 8, 5883 Oure. 
Tekst: Margit Løve Kølle.                                                                              Fotos: Henning Philbert.  

 

Efter et besøg hos Flemming Olsen på 
Knarreborg Møllevej 8 i Oure vil ”Folk & 
Fæ”s to udsendte ikke være i tvivl om, hvad 
der skal tænkes på, hvis man har planer om 
at anskaffe sig en havedam. Råd og 
vejledning gives professionelt, og man er ikke 
et sekund i tvivl om, at man kommer hjem 
med lige præcis det bassin, de pumper, filtre 
og andet grej, som passer til den 
bassinstørrelse, som man har besluttet sig for 
at købe, samt medbringende de rigtige 
vandplanter, de udvalgte fisk og det rette 
foder, der alt i alt passer til de valg, man har 

foretaget. Flemming Olsen giver en 
kvalificeret information og vejledning og har 
tydeligvis en faglig viden om det, han taler 
om. Så når man går derfra, glæder man sig 
kun til, at foråret kommer, og anlægget af 
havedammen kan blive ført ud i livet.  

Flemming Olsen startede som bydreng i 
forretningen ”Sø-Pet Dyrehandel” i 
Svendborg og kom derefter i lære som 
dyrehandler. I midten af 1980-erne købte han 
forretningen og var indehaver af forretningen i 
omkring 25 år. Den 31. december 2010 
solgte han forretningen, men tog 
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havedamsafdelingen med sig til sin ejendom 
på Knarreborg Møllevej 8. Flemming Olsen 
havde her pladsen til de udendørs bassiner 
og bygninger til alt udstyret, der skal til, for at 
en havedam fungerer, og han havde fortsat 
interessen for at vejlede kommende købere 
og hjælpe tidligere købere videre i arbejdet 
med nyanskaffelser eller gode råd til nye 
fiskearter, planter, foder m.m.  

 

Flemming Olsen ved den store havedam, 
der er fyldt med koikarper i flere farver. I 
baggrunden ses nogle af pumperne.  

 
Her et nærbillede af pumperne i forskellige 
størrelser.  

Han glæder sig over, at folk fra hele landet 
kommer for at få hjælp og vejledning og købe 
det, de har brug for til deres kommende 
havedam eller den allerede etablerede 
havedam. Heldigvis virker fortsat ”mund til 
mund” metoden selv i disse internettider. Men 
Flemming Olsen mærker også, at folk finder 
hans virksomhed via hjemmesiden og 
benytter hans webshop. Han fortæller, at 
kunderne er glade for det store udvalg, og at 

det er muligt at se mange af produkterne i 
funktion, og hvordan de vedligeholdes og 
rengøres.  

 

Flemming Olsen fotograferet i sine 
lagerbygninger, hvor der findes et meget 
stort udvalg af alt tilbehør til anlæggelse 
af en havedam.  

 

 
Det er vigtigt at give køberne en god 
vejledning og især, at køberne fra starten af 
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får lavet bassinerne rigtigt. Det er ikke 
besværligt at lave et bassin, siger Flemming 
Olsen, men det er vigtigt at få en snak om, 
hvad det er bedst at gøre. Hvis folk ønsker at 
få Flemming Olsen til at komme ud og se på 
forholdene og vejlede familierne, er dette 
muligt. Der mærkes i disse år en stor 
interesse for, at folk kan høre rislelyden af 
vand.  

 

Der findes alle størrelser af havedamme, lige 
fra helt små på 150 - 1000 l, som kan købes 
færdigstøbte, men langt de fleste damme 
bliver lavet i gummifolie, så man selv kan 
forme bassinet, og med gummifolie kan man 
lave meget store bassiner. Gummifolie er et 
meget stærkt materiale. Mange anlægger 
selv deres bassin, mens andre vælger at få 
en anlægsgartner til at lave arbejdet. Der er 
mange ting, der skal overvejes, inden købet 
af et bassin. Dette gælder størrelse, dybde, 
planter, fiskearter, fiskenes størrelse samt 
foder. Et bassin skal helst være på minimum 
1 m i dybden, for at fiskene kan overvintre. 
Filtre og pumper tages ind om vinteren, og i 
stedet sættes luft på via en luftpumpe. Jo 
større bassiner des lettere er det at holde en 
god balance i vandet. Det er vigtigt at få 
startet rigtigt og få planterne placeret korrekt 
for blandt andet at minimere risikoen for 

besøg af fiskehejrer. Flemming kan vejlede i, 
hvilke planter, der passer bedst til de fisk og 
den vanddybde, der er, og vejlede med 
hensyn til, hvilke fiskearter, der går godt 
sammen og passer til bassinets størrelse.  

 

Her i marts venter planterne på, at varmen 
kommer, så de kan få et nyt hjem og være 
til glæde for nye havedamsejere.  

Der findes planter, der er étårige, og planter, 
der er flerårige. Også dette kan køberne få 
vejledning i. Fiskene må ikke fodres, når 
vandet er under + 10 gr. De går i dvale om 
vinteren. Hvad angår fiskearter er der flere at 
vælge imellem. Der skal naturligvis tages 
hensyn til bassinets størrelse.  

 

Slørhaler er velegnede til mindre bassiner.  

 

 

 

Guldfisk ligeledes, 
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mens koikarpen  

 

og støren  

 

kræver mere plads.  

Shu-bun-hin er en broget guldfisk   

                

og emden er en myggespiser. Denne fiskeart 
fås i farverne gul eller blå.  

 

 

 

Fyns Havedam på Knarreborg 
Møllevej 8 har åbent fra 1. april til 
30. september og ellers efter aftale.  

Så husk, at har I brug for kvalificeret 
hjælp og vejledning til, hvad der skal 
overvejes og anskaffes for at anlægge 
og få glæde af en udendørs havedam, 
er det en god ide at aflægge et besøg 
hos Flemming Olsen på Knarreborg 
Møllevej 8 i Oure.  
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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
APS

“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

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Uddrag fra – Det Skete, Anders Poulsen m.fl.1995; Red. af Jan Viuf Hansen 

Det skete - - -                                                      
I Besættelsens sidste år voksede modstanden 
mod de tyske tropper. Også på Sydfyn b.la. 
omkring Seminariet og Klingstrup deltog en 
efterhånden stor gruppe modstandsfolk i denne 
kamp. I dette og de efterfølgende numre af Folk 
& Fæ vil du kunne læse om nogle af disse 
historier her i 75-året for befrielsen. 
 

Uddragene i historierne om modstandsgrupperne i 
Skårup er fortrinsvis taget fra bogen -Det skete…. 
Skrevet af dengang medvirkende seminarie-
studerende Anders Poulsen med flere i 1995 i 
samarbejde med Svendborg og omegns Museum.  
Det meste med deres egne ord, men klippet og 
forkortet til Folk & Fæ af Jan Viuf Hansen.   
Forsiden på bogen er tegnet i maj 1945 til en 
takkeskrivelse til seminarierektor Th. Egebæk. 
 
(Tallet efter navnet oplyser hvilket nr. pågældende 
havde i den illegale militære opbygning i Skårup)  
 

Anders Poulsen (5111) 
”I vores 1. seminarie klasse var vi flere, der 
snakkede om hvad man kunne gøre for at få 
noget i gang på sem. Derfor var det med stor 
glæde og tilfredshed at jeg d. 2.11.43 i 
kalenderen noterer: Kirsti Hansen kaldte på 

mig i Avisstuen. Hun spurgte mig om jeg ville 
påtage mig at udbrede Frit Danmark og illegal 
litteratur, samt at indsamle rationeringsmærker 
til modstandsfolk, der var gået under jorden.  
…Det var begyndelsen…. 
    
Den tyske Værnemagt havde etableret et 
selvstændigt militært telefonnet mellem 
Nyborg og Svendborg. Vi var et par stykker, 
der fandt på, at det måtte være til irritation og 
gene, dersom det jævnligt blev afbrudt. 
Søndag d. 21.11 havde Mogens Blume og jeg 
”organiseret” en af sløjd-salens save og 
cyklede om natten til Vejstrup, hvor 
ledningsnettet hang godt inde på marken. Vi 
fik savet en mast over – selv om saven var sløv 
og masten klemte på klingen. Vælte masten 
kunne vi ikke. Det gjorde heldigvis en kraftig 
vind den følgende dag. 

Gruppen omkring 
Anders og Kirsti 
får i foråret 1944 
endvidere gang i 
trykkeriet af ”Frit 
Danmark” på 
Sydfyn, da 
Gestapo i 
København får 
optrevlet og lukket 
leverancerne ud i 

landet. Ligeledes blev dele af modstandsledelsen i 
Svendborg splittet ved arrestationer hen over 
sommeren. Derfor bliver Anders Poulsen kontaktet 
af en ”Madsen” (Gdr. Åge Rosager, Vejstrup) for at 
organisere militære modstandsgrupper i Skårup. 
 
I september (1944) havde vi i vores lille 
seminariegruppe så møder med Åge Rosager 
og forvalteren på Gl. Klingstrup, Laurids 
Møller om militær modstand. 
Det endte med at de mandlige seminarister gik 
ud af fremstillingen af de illegale blade – og i 
stedet etableredes som den første militære 
gruppe. Bladarbejdet blev nu helt varetaget af 
Kirsti Hansen, Grete Greve og Herdis Gaml. 

Modstand i Skårup 1943 – 1945  
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Gruppen modtog deres første våben nov.44 efter 
en nedkastning ved Nordskov v. Ringe. 

…. Og vi kunne glade- men noget nervøse – 
begive os på vej hjem med canadiske 
karabiner og stenguns med tilhørende 
ammunition. De blev straks fordelt på to 
grupper. Wittrup fik til sine og jeg til mine. 
Våbnene var helt smurt ind i sejt geværfedt 
og pakket ind i et materiale, vi ikke kendte 
(plastik), og ammunitionen lå i hermetisk 
tillukkede kasser, der skulle åbnes som en dåse 
leverpostej.” 

 
Nedkastningscontainer fundet i en mergelgrav ved 
Klingstrup i 2016 (Svendborg Museum) 

 
Karl Nielsen (5143) 
”Da vi fik våbnene, maskinpistoler og 
karabiner, brugte vi det meste af en nat på at 
gøre dem rene for fedt; men da ingen af os 
havde meget kendskab til skydevåben, fik vi 
også en del tid til at gå med at skille og samle 
det nye gods. Avispapiret vi brugte med fedtet 
havnede i Claus’ kakkelovn. Hans værtinde 
var vist lidt forbavset over den usædvanlige 
varme, der var på værelserne næste formiddag. 
 
Våbnene blev gravet ned i den lille skov lige 
uden for byen. Vi gik derud fra mejeriet. De 
blev lagt i en trækasse. Nogen tid efter var vi 
ude og prøve om de fungerede. Vi afgav hver 
et par skud. De var i orden.” 

 
Anders Poulsen (5111) 
”En dag under et besøg i Skårup Kirke fik jeg 
øje på en lem i den forhøjning orgelet stod på. 
Her var motoren, der gav luft til orgelet. En 
meget slank person kunne netop mave sig ned 
forbi og kom ind i et 50 cm højt, tørt rum i 
hele kirkens bredde. Det blev fra nu af 
opbevaringssted for min gruppes våben og 
sprængstoffer. 
Låsen til kirkedøren var ikke mere indviklet 
end at en nøgle blev filet til, så vi havde 
adgang til kirken alle døgnets mørke timer. 
Pastor Rørdam fik stedet forevist efter krigen 
og kunne glæde sig over at kirken også havde 
ydet sit bidrag.” 
 

En del af frihedskæmperne samlet på Klingstrup i maj ’45 
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Vantinge-aktionen 

I Vantinge lå en tysk lyttepost, der kunne pejle 
sig frem til hvor de engelske flyvere kastede 
våben ned til modstandsbevægelsen. 
Byledelsen (Svendbg.) ville have den ødelagt. 
Operationen var helt sikkert omhyggeligt 
planlagt. Havde vej- og vejrforhold ikke væltet 
det hele, havde det utvivlsomt været en succes. 
Nu var der isglat - ikke mindst på bivejene.  
Kl. 16 cyklede Kromann Clausen, Mogens 
Blume, Harris Troensegaard og jeg med vores 
sædvanlige violinkasser (indeholdende 
håndvåben) til Brændeskov….” 

Mogens Wittrup (5151) 

”….. hvor en lille lastvogn samlede os op med 
håndvåben, hvorefter vi kørte mod Vantinge 
og blev sat af. Lytteposten lå i nærheden af en 
gård, hvor tyskerne fik deres måltider. Men 
som så mange gange før under militære 
operationer gik det ikke helt som beregnet;   
(en anden gruppe kørte i grøften) - og de tyske 
vagtposter begyndte at fyre løs. Nu begyndte 
tilbagetrækningen – det gjaldt om at blive 
spredt og komme væk – først på lastvogn til 
Brahetrolleborgs skove, hvor lastbil og våben 
blev skjult, hvorefter gruppen (i nattekulden) 
til fods gik de 20 km til Skaarup – den 
hårdeste marchtur i mit liv.” 

Gunner Hansen (5112) 

Jernbanesabotage 

”Så vidt jeg husker, udførte modstandsgrupper 
fra seminariet i april ’45 to vellykkede 
jernbanesabotager: én ved nattetid og én om 
dagen….    
 …. Fra regionsledelsen kom der besked på at 
nogle transporter på Nyborg-Svendborg 
banelinjen skulle sinkes mest muligt. 
Skinnelegemet skulle gøres ufarbart. Også 
denne strækning blev lejlighedsvis afpatrul-
jeret. Heldigvis mødte vi ingen tyske soldater. 
Bevæbnet med håndvåben og med det 
nødvendige grej til sprængning; plastisk 
sprængstof, tændsats og lunter m.m. begav vi  
6 fra gruppen os afsted fra Skaarup mod et ret 
øde område mellem Oure og Vejstrup, hvor 
aktionen skulle foregå.  
To mand blev sat på vagt og skulle give signal, 
hvis der var fare på færde. To og to gik vi 
andre i gang med at placere sprængstoffet ved 
to forskellige skinnesammenføjninger. 
Ladningerne blev forbundet med lunterne, der 
efter anstrygningen skulle brænde i 15 min. 
inden de skulle udløse eksplosionerne. 
 Da vi var færdige efter ca. 10 min. susede vi 
på vore cykler bort fra stedet. Vi var nået ret 
langt væk, da vi hør et fjernt fredsommeligt 
drøn. 

På tilbagevejen til Skaarup gik 
Anders ind på en gård og lånte 
deres telefon. Han ringede til 
Vejstrup station og fortalte dem 
at skinnerne var i stykker mellem 
Oure og Vejstrup, Så de skulle i 
hvert fald ikke sende persontog 
ud på den strækning lige nu. 
Aktionen var lykkedes. Der gik 
nogle dage, inden jernbanedriften 
på strækningen Nyborg-
Svendborg blev genoptaget” 
 

I alt deltog 44 seminarieelever fra 
Skårup i modstandsbevægelsen. 
 

 I næste nummer fortælles historien om 
frygt for clearingmord på Oluf Ring og 
om Befrielsen 4.-.5. maj ’45. 
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  Vær med til at fejre 
75 året for Befrielsen  
4. maj 2020 kl. 19.45  
på Bystævnet i Skårup                  

 
 
 

Alle i Skårup inviteres til at deltage i en minde-aften for 75 året for Danmarks 
Befrielse 4.-5. maj 1945. Det starter på Bystævnet d. 4 maj 2020 kl. 19.45 og slutter 
på Skårup Skole kl. ca. 21.00.  Parkering på Seminariets P-plads overfor kirken.  

I Skårup deltog mange i modstandsbevægelsen med livet som indsats, ikke mindst de seminarie-
studerende. Klingstrup Gods spillede en stor rolle med våbenmodtagelser, og Oluf Rings sange var 
ligeledes et lyspunkt i den mørke tid. 

Program  
19.45 Flaget hejses til 1. sang 
20.00 Fakkeltog til Skårup Skole 
20.15 ”Friheds-tale”  
20.25. 2. sang 
20.30 Radioudsendelse; ”Det meddeles i dette øjeblik….” 
20.35. Film; Frihedskæmperne Skårup Gruppe (Lokalhist.arkiv) 
20.50 3. sang 
21.00 Tak for i aften. Husk lys i vinduerne 
Kontakt: Jan Viuf Hansen – Skårup Bylaug 
                  tlf. 2114 2911 
                  jvhansen1@gmail.com 
 

 

Lørdag d. 2. maj kl. 13.00. – 15.00 er der 
”arbejds-eftermiddag” på Skårup Bystævne  
for alle der har lyst til at give et par timer!  
Her vil vi lige ”shine” pladsen ved bystævnet op, så den ser præsentabel  
ud i bybilledet. Medbring gerne rive, skuffejern, skovl, trillebør og  
petanquekugler, så kan vi skiftes lidt til det grove….   
Der serveres en kold øl/vand, når vi er (næsten) færdige.  Vi ses. 
                                                                                                                                                    Skårup Bylaug 

  Frihedskæmperne fejrer Befrielsen på Skårup Kro i maj 1945 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

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

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

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

ER DU 60+?
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																	Skårup	i	bevægelse	gennem	næsten	200	år.	

April	2020.																					Gymnastikken	havde	en	høj	status	på	Seminariet.																																						
Skårup	i	bevægelse	står	der	på	ryggen	af	nogle	sportsfolk	og	motionister	her	i	området.	Især	i	disse	
corona	tider	hvor	kultur	og	idrætscenteret	er	lukket,	møder	man	langt	flere	mennesker	der	går	
ture	eller	løber	end	sædvanlig.	Denne	form	for	motion	i	den	friske	luft,	synes	jeg	er	langt	mere	at		
foretrække	frem	for	den	indendørs.	Men	hvor	længe	mon	der	har	været	friluftsmotion	her	i	byen?	
Om	et	par	måneder	er	det	100	år	siden	nogle	unge	mennesker	dannede	en	forening	her	i	byen,	og	
begyndte	at	spille	fodbold	på	klubplan.	Navnet	var	Skårup	Boldklub	af	1920	eller	bare	S.B.	1920.	
Det	er	154	år	siden	Skårup	Skytte	og	Gymnastikkreds	blev	dannet.	Ikke	at	forveksle	med	S.N.G.	af	
1924.	

Men	der	har	været	meget	andet	gennem	årene,	i	starten	kun	med	udgangspunkt	på	Seminariet.	
Det	kunne	tyde	på,	at	allerede	for	ca.	180	år	siden	var	man	bevidst	om,	hvor	vigtig	det	var	med	
motion,	og	det	holder	stadig.	P.A.	Wedel	som	oprettede	seminariet	i	1803	måtte	på	grund	af	stor	
søgning	have	en	2.	lærer	ansat	i	1807,	det	blev	Mathias	Holm,	der	et	år	før	var	blevet	dimitteret	
fra	stedet.	Kort	efter	ansøgte	Wedel,	om	tilladelse	til	at	sende	den	unge	Holm	på	et	kursus	på	4	
mdr.	til	det	gymnastiske	institut	i	København.	Det	skulle	give	Holm	en	indsigt	i	de	vigtigste	
gymnastiske	øvelser.	Da	Holm	kom	hjem	blev	et	stykke	af	præstegårdens	have	udlagt	til	
gymnastikplads,	og	her	snakker	vi	selvfølgelig	om	præstegården	der	lå	overfor	kirken	hvor	der	nu	
er	parkering.	I	1835	udstedes	en	kongelig	resolution	der	bestemte,	at	på	den	nyindkøbte	jord,	hvor	
der	skulle	bygges,	skulle	afsættes	plads	til	en	Hauge	(have)	og	en	gymnastikplads.	Hidtil	havde	al	
undervisning	foregået	i	præstegården.	På	dette	tidspunkt	blev	der	fra	marts	til	november	
undervist	fra	kl.	7	morgen	til	kl.	8	aften.	I	1818	kan	man	læse	at	eleverne	skulle	til	eksamen	i	
gymnastik,	den	bestod	af	både	en	skriftlig	plan	for	en	undervisningstime,	og	af	praktiske	øvelser.	I	
1841	blev	det	første	gymnastik	hus	opført,	det	var	med	lerstampet	gulv,	nu	kunne	man	lave	
gymnastik	hele	året,	der	var	dog	stadig	
et	klavreværk	udenfor.	Klavreværket	
var	et	stativ	med	bl.a.	ribber.	I	
gymnastik	undervisningen	indgik	også	
svømmeundervisning,	dog	kun	om	
sommeren,	det	foregik	i	Skårupøre	3	
timer	om	ugen	i	10	uger,	og	der	
opførtes	et	badehus	dernede.	På	et	
gammelt	billede	fra	1853	skimtes	en	
bygning	i	cirklen,	det	er	måske	det	
ældste	gymnastikhus	fra	1841.	

I	1878	bliver	der	bygget	et	nyt	gymnastikhus,	og	nu	kan	foreninger	i	byen	låne	lokalet.	Ligesom	i	
dag	var	der	dengang	velbesøgte	gymnastikopvisninger,	altid	omtalt	i	aviserne	i	meget	rosende	



16

toner.	Da	der	ikke	fandtes	så	mange	
oplevelser	i	byen	dengang,	var	det	et	tilløbsstykke	for	beboere	i	sognet.	På	et	tidspunkt	omkring	år	
1900	kostede	det	35	øre	at	komme	ind.	Gennem	de	forløbne	år	var	der	opstået	flere	andre	
sportsgrene	på	seminariet.	Der	var	flere	cricket	kampe,	der	var	fægtning,	der	blev	spillet	langbold	
og	ikke	mindst	fodbold.	Modstanderne	var	seminarier	fra	andre	steder	i	landet,	eller	skoler	fra	
Svendborg	eller	nærmeste	omegn.	Kampene	blev	altid	omtalt	i	avisen	og	langt	de	fleste	gange	
med	Skårup	som	vinder.	Kampene	fandt	sted	på	en	mark	lejet	til	formålet,	af	Jens	Møller	på	
Rødegård.	Herover	gymnastikhold	1910.	

I	mange	år	da	Skårup	Boldklub	var	godt	i	
gang,	har	der	været	mange	gode	spillere	
fra	seminariet,	der	var	med	til	at	holde	
S.B.	1920	godt	placeret	i	rækkerne.	De	
fleste	elever	boede	her	i	byen,	og	ingen	
havde	råd	til	at	rejse	hjem	så	ofte.	
Banen	som	tidligere	var	lejet	af	Jens	
Møller	blev	nu	købt	af	seminariet,	det	er	
den	bane	der	ligger	lige	bag	lægehuset.	
Skolen	var	lige	blevet	bygget,	og	i	dag		
grænser	den		stadig	op	til	området.	Her	
har	vi	seminariets	fodboldhold	år	1913.	

Dengang	var	der	både	længdesprings	og	højdespringsgrav	og	ring	til	kuglestød	på	pladsen.	Husk	på	
at	både	skolen	og	seminariet	var	et	fedt,	nemlig	statsskoler.	Denne	plads	blev	brugt	af	skolen,	
seminariet,	fodboldklubben	og	Skårup	ny	
Gymnastikforening	af	1924,	som	havde	håndbold	på	
programmet	om	sommeren,	og	så	ikke	at	forglemme	alle	
vi	knægte	i	byen	der	spillede	fodbold	en	del	timer	om	
eftermiddagen.		
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Tilbage	til	gymnastikhuset,	som	
efterhånden	kom	til	at	hedde	
gymnastiksal.	I	1940	blev	der	bygget	til	
på	gymnastiksalen	der	blev	bygget	i	
1878.	På	billedet	ses	til	venstre	
tilbygningen	vinkelret	på	den	gamle	
sal,	her	blev	omklædningsrum	med	
bad	og	tørrerum.	Det	betød	en	stor	
opblomstring	for	gymnastikken	her	i	
byen.	Hen	over	vinteren	var	der	mange	
hold,	lige	fra	børn	om	eftermiddagen	
til	karle	og	piger	og	damer	om	aftenen.	

Ofte	med	ledere	fra	seminariet.	Det	var	jo	sådan	i	mange	år,	helt	op	i	60erne,	at	fodbold	og	
håndbold	spillede	man	om	sommeren,	og	om	vinteren	var	det	gymnastik	der	var	på	programmet.	
Det	ændredes	først	da	man	begyndte	at	bygge	haller	rundt	om	sidst	i	60erne.	Billedet	forneden	på	
siden	er	fra	en	opvisning	i	1959,	hvor	den	halve	sal	var	fyldt	med	publikum.	Her	i	salen	har	været	
mange	flotte	opvisninger	gennem	årene,	og	så	var	der	kaffe	på	kroen	bagefter.	

Jeg	nævnte	tidligere	Skårup	Skytte	og	Gymnastikkreds	oprettet	1866,	de	havde	en	stor	tilknytning	
til	friskolen,	og	det	var	hovedsagelig	folk	herfra	der	ledede	foreningen.	Kredsen	lånte	
gymnastiksalen	fra	starten	af,	og	det	var	folkedans	og	gymnastik	der	var	på	programmet.	Skytterne	
havde	skydebane	nede	i	Lillemølle	skoven.	Men	da	Friskolen	i	1920erne	byggede	en	gymnastiksal	
blev	den	gamle	forbindelse	hertil	optaget	igen.	Den	sidste	formand	var	friskoleleder	E.	Bruntse	i	
1965.	Foreningens	aktiviteter	ophørte	hen	i	60erne.		

Det	var	en	kort	fortælling	om	nogle	aktiviteter	i	vort	sogn,	der	kunne	fortælles	meget	mere,	måske	
en	anden	gang.	Husk	at	bruge	den	friske	luft,	det	er	endnu	gratis.	

Kilde:	Leif	Andersen,	Odense,	seminarist	i	60erne	og																																																																																																		
Richard	Sørensen,	skribent	Skårup	Lokalhistorisk	Forening	og	

Arkiv.	
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

 

 

Gennemførte arrangementer 

Vi fik overstået  en rigtig hyggelig  Fastelavnsspisning med ca. 65 pers.  inden Covid-19 ramte os. Der blev 
serveret en lækker  nakkesteg med tilbehør og kaffe med fastelavnsboller. Dertil stille musik til maden 
leveret af ”Mogens maler”                                 

                                       

                                  

Så har vi haft Foredrag med Henning Frandsen – om Pigerne på Sprogø og mændene på Livø og 
racehygiejnen. 1.del/indlæg var lidt tungt, men det var for at kende baggrunden for 2. del som 
var interessant. 

                                   
Vores Generalforsamling den 18. marts i alle 3 foreninger tilknyttet huset Pensionisthuset, 
Pensionisthusets Støtter og Pensionistforeningen.Blev desværre aflyst på grund af Corona-virus.  
Så snart Danmark/verden er kommet på rette køl igen, vender vi tilbage med ny dato.  
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ONSDAG, den 29. april 2020 kl.14.00- 
MODEOPVISNING 

 med forårstøj fra Senior Shoppen. Som 
sædvanlig er det lokale damer der viser 
tøjet frem. Vi glæder os til en hyggelig 
eftermiddag. Mænd er selvfølgelig også 
velkommen, selvom der ikke er herretøj på 
programmet. 

Der serveres et glas vin og chips samt kaffe. Pris Kr. 40.00 

ONSDAG, den 13. maj 2020. FORÅRSUDFLUGT til DITLEVSDAL BISON FARM. 

Vi kører fra Pensionisthuset kl.9.15. Når vi er fremme ca. 10.30 starter vi med en guidet tur på ca. 1 time 
og ca. kl.12.00 spiser vi middag som består af Bison hakkebøf med kartofler, sauce og surt. Der vil være tid 
på egen hånd, men når vi har set det vi gerne vil på farmen, vil chaufføren køre os rundt på Nordfyn, hvor 
vi finder et sted, hvor vi drikker kaffen og vores medbragte kage. Forventes hjem ca. kl.18 

Tilmeld jer allerede nu, hvis i vil med på turen, idet der er max. antal. Bindende tilmelding. 

Prisen for dette arrangement er kr.300,-excl. drikkevarer.  

                                
Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

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

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til mølleprincippet på tlf. 2425 
2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS. NYT: Der 
kan nu betales via mobilpay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 7045 konto 0001304284 

 

 

 



20 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.

Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 

dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB
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MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Jesper
24 45 43 02
❱ Spartling
❱ Malerarbejde

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

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



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

Sognepræst

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

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

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   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

Fotograf: Margit Løve Kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     MAJ - JUNI OG JULI 2020
   

ORD TIL EFTERTANKE   Tekst af Anders Kjærsig.  

Jeg har aldrig rigtigt forstået begrebet ”udskammet”. Hvad betyder det? At man skal skamme sig? 
Eller at andre skammer sig over, at man ikke skammer sig nok? Jeg ved det ikke. Bryder mig ikke om 
ordet. Skam er noget skidt, skyld er godt. Man kan være selvforskyldt, ikke selvforskammet. Man kan 
opføre sig uforskammet, men det er noget andet. Det er som regel en mangel på skyld. 
I Århus Stiftstidende havde man en kronikserie om ånd. Vi er tilbage i firserne. Én af forfatterne 
var professor Johannes Sløk. Han skrev bl.a. – frit efter hukommelsen: ”Ja, ånd er noget, der er i en 
flaske; en slags flaskens ånd. Når man ser igennem den, opdager man virkeligheden. Det er meget 
dansk nærmest grundtvigsk”.
Der findes stort set ikke fiktion på Facebook. Her skriver man om hinanden med hinandens reelle 
navne, steder og relationer. Det resulterer i både juridiske og krænkelsesmæssige konflikter. Face-
book er ingen roman. Man kunne jo forestille sig, at alle skulle skrive fiktivt; selv opdigte mennesker, 
steder og tider, og man efterfølgende blev bestemt af stil, struktur og indhold. Gad vide, hvordan 
Facebook så ville se ud? 
Kørte ud af Skårup Strandvej ind mod Svendborg. Kommer til et område, der hedder Skårupøre. 
Her forener vand, siv og bakker sig på en måde, der ligner rundingen på det menneskelig øre. Jeg 
skulle have en samtale på Aureliavej. Kom til at tænke på Per Højholts bog Auricula. Det er en 
mærkelig sammensat bog. Auricula betyder øre, og handler om det at høre og se. Det er også en 
blomst, så vidt jeg ved. Konklusionen: Den, som hører, får øjne.

Skarup
Kirke    Sogn

oo

MAJ

Søndag d.   3. maj 3. s. e. påske, efterfølgende kaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   5. maj Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg

Onsdag d.   6. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Fredag d.   8. maj Store Bededag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  10. maj 4. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  12. maj Orienteringsmøde i Kirkeladen 
om menighedsrådsvalget i efteråret. kl. 19.30

Onsdag d.  13. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  17. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.  21. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  24. maj 6. s. e. påske  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  27. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  31. maj Pinsedag, efterfølgende kaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig

JUNI

Mandag d.   1. juni 2. Pinsedag, Lejlighedskoret medvirker kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   7. juni Trinitatis søndag kl.   9.00 Morten Sørensen

Søndag d. 14. juni 1. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 21. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost i præstegårdhaven kl. 12.00. Husk tilmelding til Jytte Philipsen 
senest den 12. juni på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf: 28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen 
i Tårnrummet. Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales den 21. juni, når vi alle er sammen. 
Underholdning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Hvis vejret er dårligt, finder festen sted i Kirkeladen.

Søndag d. 28. juni 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d.   5. juli 4. s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   12. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   19. juli 6 s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   26. juli 7. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER VIL, 
UNDER FORUDSÆTNING AF AT TILSTANDENE 
ER BLEVET NORMALISERET, VÆRE SÅLEDES:                                                       

SIDSTE NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD
Vi håber snart foråret er på vej :-) Vi er stadig i gang 
med „oprydningen“ på kirkegården og på kontoret. 
Jeg er derfor stadig meget interesseret i alle de 
oplysninger vedrørende gravstederne og de begra-
vede på Skårup kirkegård, jeg kan få. Jeg har endnu 
ikke modtaget fornyelsesbreve retur på følgende 
gravsteder: 
Afd. 1 002-003 (Sidst begravet: Tove Andersen)
2 096-097 (Marie Kathrine Hansen)                   
3 167-168 (Hans Mikkelsen Tofte) 
3 274 (Henning Harald Mørk)
3 317B (Signe Haahr)       
3 317C (Ejler Laulund Rasmussen)
4 174-175 (Aksel Viktor Karlsen) 
5 124-125 (Gunnar Frode Hansen)                                                                                                                                     
Hvis nogen kender til disse gravsteder, hører jeg 
gerne fra jer.
Jeg vil også gerne starte dialogen med jer grav-
stedsejere vedrørende jeres beplantning på grav-
stederne. Meget af det er klar til en udskiftning, 
men kig forbi eller ring og lad os snakke om det.                                                                                                                                             
Som den sidste nyhed i denne omgang vil jeg gerne 
oplyse om, at tidspunktet for udskrivning af grav-

stedsregninger ÆNDRES i 2020. Således, at regnin-
gerne for arbejdet, som udføres i 2020, udskrives i 
maj måned. Der ændres også på proceduren igen i 
2021. Oversigt nedenfor. 
Regningsudskrivning  2019 December 
Regningsudskrivning  2020 Maj
Regningsudskrivning  2021 Januar
Regningsudskrivning 2022 Januar….osv

Anders D. Thomsen - Graver og Kirketjener  

VI OPFORDRER ALLE I SOGNET TIL AT HOLDE ØJE MED SKÅRUP KIRKES 

HJEMMESIDE, DA ÆNDRINGER LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET.   
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   Fanget i en fælde af lys
bag et forhæng af regn
står vi stumme & smiler
af skygger der flyder forbi
opløst i fri fantasi
i takt med tiden der iler

Ordene indleder digtet ”Det regner i mit hjerte”, og 
er på mange måder rammende for C.V. Jørgensens 
referencer til lys og syn. Skønt han er mørkets og 
melankoliens poet, så er hans digte paradoksalt nok 
fanget i en fælde af lys. Digtene kan, selv om de flere 
steder gør modstand, hverken slippe lyset eller undgå 
at lyset slipper ind. Det gælder også for ”Det regner 
i mit hjerte”. Umiddelbart ville man tro, at det var 

omvendt, at vi 
fanges i mørket. 
Men her er det 
mørket selv, der 
fanges, ikke af 
mennesket, men 
af et lys, der ikke 
lader sig stoppe, 
og som bekræfter, 
at mørket uanset 
hvor sort og util-
nærmeligt det er, 
ikke kan forhindre, 
at lyset trænger i 
gennem. 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE ARBEJDE 
I SKÅRUP KIRKES MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september  2020 kl. 19 i Kirkeladen
I anledning af det forestående valg til menig-
hedsrådet i november afholder Skårup Kirke 
opstillingsmøde tirsdag den 15. september  
2020 kl. 19 i Kirkeladen. Alle borgere i Skårup Sogn, 
som er medlem af folkekirken, har stemmeret og kan 
selv opstille og lade sig vælge til menighedsrådet.
Men hvorfor overhovedet overveje at stille op? 

Lad mig nævne nogle bevæggrunde, som jeg selv er 
inspireret af, både nu og da jeg gik ind i arbejdet for 
8 år siden: 
Som medlem af menighedsrådet kan du....
∙ være med til at præge kirkens profil i lokalsamfundet
∙ få indflydelse på hvad ressourcerne - både økono  
 miske og aktivitetsmæssige - bruges til
∙ påvirke hvad der sker i Skårup Kirke til gavn for så-
 vel børn og unge som ældre og alle os midt imellem
∙  indgå i et spændende samarbejde med andre   

gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg har igennem 
alle årene været glad for at kunne være med til at 
gøre en forskel i det mangesidige arbejde for kirken 
og lokalsamfundet. Jeg føler selv, at jeg har haft stor 
indflydelse på opførelsen af den nye præstegård. Da 
jeg er ud af en håndværkerfamilie og selv er uddan-
net sløjdlærer, var det vigtigt for mig, at de rigtige 
løsninger og materialer blev valgt, og det føler jeg til 
fulde er blevet virkeliggjort. Jeg glæder mig over, at 
vi i rådet har valgt at investere i de smukke egetræs-
møbler, som står i Kirkeladen, og gennem alle årene 
har jeg været taknemmelig for, at der har været god 
opbakning til deltagelse i de arrangementer, som 
menighedsrådet har arrangeret. 
Samarbejdet med de andre rådsmedlemmer og de 
dygtige medarbejdere, der er ansat ved kirken, har 
gjort, at menighedsrådsarbejdet for mig altid har væ-
ret givende og berigende. Da jeg gennem mange år 
selv har været kirkesanger i Skårup Kirke er liturgien 
og musikken fortsat vigtige elementer, og jeg er tak-
nemmelig for, at vi har været i stand til at få dygtige 
og kompetente medarbejdere til Skårup Kirke”. 

Margit Løve Kølle 
At sidde i menigheds-
rådet giver for mig en 
god indsigt i, hvordan 
Den danske Folkekir-
ke administrativt og 
konkret fungerer, og 
hvad kirkens midler 
bruges til. Folkekir-
ken er en kompleks 
størrelse fuld at love 
og paragraffer. Det er lærerigt, udviklende og inspire-
rende at være med i menighedsrådsarbejdet, og det 
åbner ens blik for, hvordan fortiden og nutiden har 
indflydelse på fremtiden. ”Kirken er et gammelt hus”, 
siger man, og det er vigtigt at være med til at bringe 
det bedste fra fortiden videre med ind i fremtiden. 
Præsten, organisten, korsangeren, graveren, ja, alle 
der arbejder for kirken udøver sammen med menig-
hedsrådet en vigtig rolle for at få kirken og kirkens 
aktiviteter til at fungere bedst muligt under de 
udstukne rammer og budgettet for dette. Det kan 
varmt anbefales alle, der har lyst til at yde en indsats 
for fællesskabet at gå ind i menighedsrådsarbejdet.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Som de fleste sikkert er bekendt med, blev selve dør 
til dør indsamlingen på grund af faren for Corona-
smitte aflyst søndag den 8. marts. Det er første gang, 
i de 21 år indsamlingen har fundet sted, at organi-
sationen har set sig nødsaget til dette. Indsamlings-
lederne blev i sidste øjeblik anmodet om i stedet at 
dele foldere ud til hver husstands postkasse, så min 
mand og jeg gik rundt i Skårup søndag og mandag 
med opfordringer til at give et bidrag. Via Facebook fik 
jeg oprettet en personlig indsamling, og jeg delte alle 
de Facebooks reklamer ud angående indsamlingen, 
som jeg kunne komme afsted med. Skårups bidrag er 
således ukendt. Det plejer at ligge på omkring 4.000 
kr. Men dagen efter, den 9. marts, var det glædeligt 
at høre, at der på landsplan den 8. marts var blevet 
indsamlet 3,1 mio. kr.  Tusind tak til alle jer,  der har 
støttet op om indsamlingen enten med et beløb eller 
et stykke arbejde. De bedste hilsner fra Jytte Philipsen.

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Søndag den 21. juni efter gudstjenesten 
I lighed med de tidligere år afholdes der sommerfest 
i præstegårdshaven søndag den 21. juni. Vi går eller 
kører efter gudstjenesten ned på Mosegårdsvej 4 
og hjælper hinanden med at gøre klar til en hyggelig 
frokost. I løbet af arrangementet er der underhold-
ning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Flere af 
os har allerede haft fornøjelsen af at høre Mads og 
Rasmus synge og spille sammen. De er begge rutine-
rede og dygtige musikere, som med deres profes-
sionelle tilgang til musikken ikke kan undlade at få 
publikum til at synge med på sangene, der synges. 
Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 12. juni 
på mail: jyttephilipsen@hotmail.com  eller på tlf: 28 
31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. 
Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales 
den 21. juni, når vi alle er sammen. Hvis vejret er 
dårligt, finder festen sted i Kirkeladen. 

Maden og under-
holdningen er 
værd at tage i 
byen for, så gå ikke 
glip af en fornøjelig 
og festlig eftermid-
dag sammen med 
andre fra Skårup 
Sogn og omegn.

Efter at konfirmationerne Store Bededag søndag den 8. maj er blevet aflyst på grund af CORONA 
smittefaren, har vi valgt, at 
Konfirmationerne i Skårup Kirke afholdes
lørdag den 29. august kl. 9.30 – Friskolen med flere (7 konfirmander)
lørdag den 29. august kl. 11.30 – Skårup Skoles 7A (13 konfirmander) samt
lørdag den 5. september kl. 9.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
lørdag den 5. september kl. 11.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
Vi har for en sikkerheds skyld valgt alt lave fire konfirmationer i år, så der ikke samles for mange i 
kirken ad gangen. 
Hvis der fortsat er restriktioner på antal i kirken i slutningen af august og begyndelsen af september 
måned, vil det i god tid blive meddelt familierne.
Vi har valgt en lørdag, fordi det giver familierne en større chance for at finde festlokaler. Desuden er 
disse lørdage valgt, fordi de ligger i komfortabel afstand fra skolestart og fra de kommende konfir-
manders opstart få uger senere. Alle forældre og konfirmander er blevet informeret om dette.
Her kort før 1. marts afvikles der kun dåb og vielser, hvis det er strengt nødvendigt. Bisættelser og 
begravelser kan foregå, hvis ikke der er mere end ti personer tilstede. Der er ikke nødvendigvis 
personale tilstede. Blot til foreløbig orientering.

VIGTIGE MEDDELELSER FRA ANDERS KJÆRSIG OG SKÅRUP MENIGHEDSRÅD:

  engagerede mennesker fra lokalsamfundet samt et
 veloplagt og dygtigt personale og sammen med  
 dem få folkekirken og netop vores kirke her i Skårup  
 til at være levende, aktiv, spændende og inspirerende  
 for alle i sognet.
∙ tage din del af et fælles ansvar for at bevare og 
 værne om vores allesammens kirke, så den bliver 
 stående til alle tider og for alle mennesker og 
 netop bare er der, når livet ind imellem er for 
 hårdt og krævende og vi fx har brug for et refugium,  
 hvor fællesskab uden fordringer er til stede
∙ mødes med resten af rådet en gang om måneden  
 og tage hånd om både dagligdags ting og frem  
 tidsorienterede dispositioner
Kom til mødet den 15. september og hør mere 
også selvom du ikke selv vil stille op.
Der er både kaffe og kage....                                               
Med venlig hilsen Helle Bøving.

Hvordan er det at sidde i Skårup Menighedsråd?                                                                                                                                  
Her fortæller tre af rådets medlemmer om deres 
erfaringer med arbejdet. 

Helle Bjørkvig: 
Livet som menig-
hedsrådsmedlem.
Til november er det 
20 år siden jeg blev 
valgt ind i Skårup 
menighedsråd.
Det har været nogle 
meget spændende, 
indholds- og lærerige 

år. En gang om måneden holdes der menighedsråds-
møde, hvor vi snakker om alt fra regnskab, til kirke-
gård. Intet er for småt, intet for stort, alle bliver hørt, 
og vi når frem til beslutningerne ved fælles hjælp. 
Der er forskellige udvalg man kan melde sig til, alt 
efter interesse. Nogle udvalg er ad hoc udvalg andre 
blivende. 
Der er stor mulighed for at påvirke nye tiltag i Skårup 
Kirke. 
Gennem årene har jeg været med til at sige farvel 
til en præst og ansætte 2 nye, samt ansætte organist, 
kirkesanger, graver, gravermedhjælper og kordegn.
Jeg har været en del af den store proces med at 
bygge en ny præstegård ned til mindste detalje, og 
sidst men ikke mindst haft en finger med i spillet ved 
omlægning af kirkegården.

Mange af de tiltag, vi har lavet igennem årene, har 
været mulige, fordi vi har været rundt i landet og set, 
hvad andre har gjort, og fordi vi har fået gode input 
fra jer her i sognet, når vi har afholdt menighedsmø-
der, hvor I er kommet med gode ideer.
Jeg kan helt klart anbefale dig at stille op til menig-
hedsrådet, når der er valg til efteråret, hvis du ønsker 
at have indflydelse.
Mvh Helle Bjørkvig; 
et menighedsrådsmedlem der takker af efter 20 år.

Theodor V. Nielsen 
Startede i Skårup 
Menighedsråd som 
suppleant i 2009. 
Siden 2013 har han 
været fast rådsmed-
lem og siddet i flere 
forskellige udvalg. 
Theodor V. Nielsen 
fortæller : ”For mig 
har det været en 
givende opgave at sidde i menighedsrådet. Det er 
et meningsfyldt arbejde som bringer glæde, indsigt 
og forståelse for kirkens funktion i lokalsamfundet. 
Jeg kan kun opfordre menigmand til at stille op og 

OPLÆG TIL 
Indlæg til kirkebladet /  Folk og Fæ april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at …. 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til …..  

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19 
➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 
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   Fanget i en fælde af lys
bag et forhæng af regn
står vi stumme & smiler
af skygger der flyder forbi
opløst i fri fantasi
i takt med tiden der iler

Ordene indleder digtet ”Det regner i mit hjerte”, og 
er på mange måder rammende for C.V. Jørgensens 
referencer til lys og syn. Skønt han er mørkets og 
melankoliens poet, så er hans digte paradoksalt nok 
fanget i en fælde af lys. Digtene kan, selv om de flere 
steder gør modstand, hverken slippe lyset eller undgå 
at lyset slipper ind. Det gælder også for ”Det regner 
i mit hjerte”. Umiddelbart ville man tro, at det var 

omvendt, at vi 
fanges i mørket. 
Men her er det 
mørket selv, der 
fanges, ikke af 
mennesket, men 
af et lys, der ikke 
lader sig stoppe, 
og som bekræfter, 
at mørket uanset 
hvor sort og util-
nærmeligt det er, 
ikke kan forhindre, 
at lyset trænger i 
gennem. 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE ARBEJDE 
I SKÅRUP KIRKES MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september  2020 kl. 19 i Kirkeladen
I anledning af det forestående valg til menig-
hedsrådet i november afholder Skårup Kirke 
opstillingsmøde tirsdag den 15. september  
2020 kl. 19 i Kirkeladen. Alle borgere i Skårup Sogn, 
som er medlem af folkekirken, har stemmeret og kan 
selv opstille og lade sig vælge til menighedsrådet.
Men hvorfor overhovedet overveje at stille op? 

Lad mig nævne nogle bevæggrunde, som jeg selv er 
inspireret af, både nu og da jeg gik ind i arbejdet for 
8 år siden: 
Som medlem af menighedsrådet kan du....
∙ være med til at præge kirkens profil i lokalsamfundet
∙ få indflydelse på hvad ressourcerne - både økono  
 miske og aktivitetsmæssige - bruges til
∙ påvirke hvad der sker i Skårup Kirke til gavn for så-
 vel børn og unge som ældre og alle os midt imellem
∙  indgå i et spændende samarbejde med andre   

gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg har igennem 
alle årene været glad for at kunne være med til at 
gøre en forskel i det mangesidige arbejde for kirken 
og lokalsamfundet. Jeg føler selv, at jeg har haft stor 
indflydelse på opførelsen af den nye præstegård. Da 
jeg er ud af en håndværkerfamilie og selv er uddan-
net sløjdlærer, var det vigtigt for mig, at de rigtige 
løsninger og materialer blev valgt, og det føler jeg til 
fulde er blevet virkeliggjort. Jeg glæder mig over, at 
vi i rådet har valgt at investere i de smukke egetræs-
møbler, som står i Kirkeladen, og gennem alle årene 
har jeg været taknemmelig for, at der har været god 
opbakning til deltagelse i de arrangementer, som 
menighedsrådet har arrangeret. 
Samarbejdet med de andre rådsmedlemmer og de 
dygtige medarbejdere, der er ansat ved kirken, har 
gjort, at menighedsrådsarbejdet for mig altid har væ-
ret givende og berigende. Da jeg gennem mange år 
selv har været kirkesanger i Skårup Kirke er liturgien 
og musikken fortsat vigtige elementer, og jeg er tak-
nemmelig for, at vi har været i stand til at få dygtige 
og kompetente medarbejdere til Skårup Kirke”. 

Margit Løve Kølle 
At sidde i menigheds-
rådet giver for mig en 
god indsigt i, hvordan 
Den danske Folkekir-
ke administrativt og 
konkret fungerer, og 
hvad kirkens midler 
bruges til. Folkekir-
ken er en kompleks 
størrelse fuld at love 
og paragraffer. Det er lærerigt, udviklende og inspire-
rende at være med i menighedsrådsarbejdet, og det 
åbner ens blik for, hvordan fortiden og nutiden har 
indflydelse på fremtiden. ”Kirken er et gammelt hus”, 
siger man, og det er vigtigt at være med til at bringe 
det bedste fra fortiden videre med ind i fremtiden. 
Præsten, organisten, korsangeren, graveren, ja, alle 
der arbejder for kirken udøver sammen med menig-
hedsrådet en vigtig rolle for at få kirken og kirkens 
aktiviteter til at fungere bedst muligt under de 
udstukne rammer og budgettet for dette. Det kan 
varmt anbefales alle, der har lyst til at yde en indsats 
for fællesskabet at gå ind i menighedsrådsarbejdet.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Som de fleste sikkert er bekendt med, blev selve dør 
til dør indsamlingen på grund af faren for Corona-
smitte aflyst søndag den 8. marts. Det er første gang, 
i de 21 år indsamlingen har fundet sted, at organi-
sationen har set sig nødsaget til dette. Indsamlings-
lederne blev i sidste øjeblik anmodet om i stedet at 
dele foldere ud til hver husstands postkasse, så min 
mand og jeg gik rundt i Skårup søndag og mandag 
med opfordringer til at give et bidrag. Via Facebook fik 
jeg oprettet en personlig indsamling, og jeg delte alle 
de Facebooks reklamer ud angående indsamlingen, 
som jeg kunne komme afsted med. Skårups bidrag er 
således ukendt. Det plejer at ligge på omkring 4.000 
kr. Men dagen efter, den 9. marts, var det glædeligt 
at høre, at der på landsplan den 8. marts var blevet 
indsamlet 3,1 mio. kr.  Tusind tak til alle jer,  der har 
støttet op om indsamlingen enten med et beløb eller 
et stykke arbejde. De bedste hilsner fra Jytte Philipsen.

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Søndag den 21. juni efter gudstjenesten 
I lighed med de tidligere år afholdes der sommerfest 
i præstegårdshaven søndag den 21. juni. Vi går eller 
kører efter gudstjenesten ned på Mosegårdsvej 4 
og hjælper hinanden med at gøre klar til en hyggelig 
frokost. I løbet af arrangementet er der underhold-
ning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Flere af 
os har allerede haft fornøjelsen af at høre Mads og 
Rasmus synge og spille sammen. De er begge rutine-
rede og dygtige musikere, som med deres profes-
sionelle tilgang til musikken ikke kan undlade at få 
publikum til at synge med på sangene, der synges. 
Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 12. juni 
på mail: jyttephilipsen@hotmail.com  eller på tlf: 28 
31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. 
Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales 
den 21. juni, når vi alle er sammen. Hvis vejret er 
dårligt, finder festen sted i Kirkeladen. 

Maden og under-
holdningen er 
værd at tage i 
byen for, så gå ikke 
glip af en fornøjelig 
og festlig eftermid-
dag sammen med 
andre fra Skårup 
Sogn og omegn.

Efter at konfirmationerne Store Bededag søndag den 8. maj er blevet aflyst på grund af CORONA 
smittefaren, har vi valgt, at 
Konfirmationerne i Skårup Kirke afholdes
lørdag den 29. august kl. 9.30 – Friskolen med flere (7 konfirmander)
lørdag den 29. august kl. 11.30 – Skårup Skoles 7A (13 konfirmander) samt
lørdag den 5. september kl. 9.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
lørdag den 5. september kl. 11.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
Vi har for en sikkerheds skyld valgt alt lave fire konfirmationer i år, så der ikke samles for mange i 
kirken ad gangen. 
Hvis der fortsat er restriktioner på antal i kirken i slutningen af august og begyndelsen af september 
måned, vil det i god tid blive meddelt familierne.
Vi har valgt en lørdag, fordi det giver familierne en større chance for at finde festlokaler. Desuden er 
disse lørdage valgt, fordi de ligger i komfortabel afstand fra skolestart og fra de kommende konfir-
manders opstart få uger senere. Alle forældre og konfirmander er blevet informeret om dette.
Her kort før 1. marts afvikles der kun dåb og vielser, hvis det er strengt nødvendigt. Bisættelser og 
begravelser kan foregå, hvis ikke der er mere end ti personer tilstede. Der er ikke nødvendigvis 
personale tilstede. Blot til foreløbig orientering.

VIGTIGE MEDDELELSER FRA ANDERS KJÆRSIG OG SKÅRUP MENIGHEDSRÅD:

  engagerede mennesker fra lokalsamfundet samt et
 veloplagt og dygtigt personale og sammen med  
 dem få folkekirken og netop vores kirke her i Skårup  
 til at være levende, aktiv, spændende og inspirerende  
 for alle i sognet.
∙ tage din del af et fælles ansvar for at bevare og 
 værne om vores allesammens kirke, så den bliver 
 stående til alle tider og for alle mennesker og 
 netop bare er der, når livet ind imellem er for 
 hårdt og krævende og vi fx har brug for et refugium,  
 hvor fællesskab uden fordringer er til stede
∙ mødes med resten af rådet en gang om måneden  
 og tage hånd om både dagligdags ting og frem  
 tidsorienterede dispositioner
Kom til mødet den 15. september og hør mere 
også selvom du ikke selv vil stille op.
Der er både kaffe og kage....                                               
Med venlig hilsen Helle Bøving.

Hvordan er det at sidde i Skårup Menighedsråd?                                                                                                                                  
Her fortæller tre af rådets medlemmer om deres 
erfaringer med arbejdet. 

Helle Bjørkvig: 
Livet som menig-
hedsrådsmedlem.
Til november er det 
20 år siden jeg blev 
valgt ind i Skårup 
menighedsråd.
Det har været nogle 
meget spændende, 
indholds- og lærerige 

år. En gang om måneden holdes der menighedsråds-
møde, hvor vi snakker om alt fra regnskab, til kirke-
gård. Intet er for småt, intet for stort, alle bliver hørt, 
og vi når frem til beslutningerne ved fælles hjælp. 
Der er forskellige udvalg man kan melde sig til, alt 
efter interesse. Nogle udvalg er ad hoc udvalg andre 
blivende. 
Der er stor mulighed for at påvirke nye tiltag i Skårup 
Kirke. 
Gennem årene har jeg været med til at sige farvel 
til en præst og ansætte 2 nye, samt ansætte organist, 
kirkesanger, graver, gravermedhjælper og kordegn.
Jeg har været en del af den store proces med at 
bygge en ny præstegård ned til mindste detalje, og 
sidst men ikke mindst haft en finger med i spillet ved 
omlægning af kirkegården.

Mange af de tiltag, vi har lavet igennem årene, har 
været mulige, fordi vi har været rundt i landet og set, 
hvad andre har gjort, og fordi vi har fået gode input 
fra jer her i sognet, når vi har afholdt menighedsmø-
der, hvor I er kommet med gode ideer.
Jeg kan helt klart anbefale dig at stille op til menig-
hedsrådet, når der er valg til efteråret, hvis du ønsker 
at have indflydelse.
Mvh Helle Bjørkvig; 
et menighedsrådsmedlem der takker af efter 20 år.

Theodor V. Nielsen 
Startede i Skårup 
Menighedsråd som 
suppleant i 2009. 
Siden 2013 har han 
været fast rådsmed-
lem og siddet i flere 
forskellige udvalg. 
Theodor V. Nielsen 
fortæller : ”For mig 
har det været en 
givende opgave at sidde i menighedsrådet. Det er 
et meningsfyldt arbejde som bringer glæde, indsigt 
og forståelse for kirkens funktion i lokalsamfundet. 
Jeg kan kun opfordre menigmand til at stille op og 

OPLÆG TIL 
Indlæg til kirkebladet /  Folk og Fæ april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at …. 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til …..  

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19 
➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 
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   Fanget i en fælde af lys
bag et forhæng af regn
står vi stumme & smiler
af skygger der flyder forbi
opløst i fri fantasi
i takt med tiden der iler

Ordene indleder digtet ”Det regner i mit hjerte”, og 
er på mange måder rammende for C.V. Jørgensens 
referencer til lys og syn. Skønt han er mørkets og 
melankoliens poet, så er hans digte paradoksalt nok 
fanget i en fælde af lys. Digtene kan, selv om de flere 
steder gør modstand, hverken slippe lyset eller undgå 
at lyset slipper ind. Det gælder også for ”Det regner 
i mit hjerte”. Umiddelbart ville man tro, at det var 

omvendt, at vi 
fanges i mørket. 
Men her er det 
mørket selv, der 
fanges, ikke af 
mennesket, men 
af et lys, der ikke 
lader sig stoppe, 
og som bekræfter, 
at mørket uanset 
hvor sort og util-
nærmeligt det er, 
ikke kan forhindre, 
at lyset trænger i 
gennem. 

VELKOMMEN TIL ET SPÆNDENDE ARBEJDE 
I SKÅRUP KIRKES MENIGHEDSRÅD
Tirsdag den 15. september  2020 kl. 19 i Kirkeladen
I anledning af det forestående valg til menig-
hedsrådet i november afholder Skårup Kirke 
opstillingsmøde tirsdag den 15. september  
2020 kl. 19 i Kirkeladen. Alle borgere i Skårup Sogn, 
som er medlem af folkekirken, har stemmeret og kan 
selv opstille og lade sig vælge til menighedsrådet.
Men hvorfor overhovedet overveje at stille op? 

Lad mig nævne nogle bevæggrunde, som jeg selv er 
inspireret af, både nu og da jeg gik ind i arbejdet for 
8 år siden: 
Som medlem af menighedsrådet kan du....
∙ være med til at præge kirkens profil i lokalsamfundet
∙ få indflydelse på hvad ressourcerne - både økono  
 miske og aktivitetsmæssige - bruges til
∙ påvirke hvad der sker i Skårup Kirke til gavn for så-
 vel børn og unge som ældre og alle os midt imellem
∙  indgå i et spændende samarbejde med andre   

gå ind i menighedsrådsarbejdet. Jeg har igennem 
alle årene været glad for at kunne være med til at 
gøre en forskel i det mangesidige arbejde for kirken 
og lokalsamfundet. Jeg føler selv, at jeg har haft stor 
indflydelse på opførelsen af den nye præstegård. Da 
jeg er ud af en håndværkerfamilie og selv er uddan-
net sløjdlærer, var det vigtigt for mig, at de rigtige 
løsninger og materialer blev valgt, og det føler jeg til 
fulde er blevet virkeliggjort. Jeg glæder mig over, at 
vi i rådet har valgt at investere i de smukke egetræs-
møbler, som står i Kirkeladen, og gennem alle årene 
har jeg været taknemmelig for, at der har været god 
opbakning til deltagelse i de arrangementer, som 
menighedsrådet har arrangeret. 
Samarbejdet med de andre rådsmedlemmer og de 
dygtige medarbejdere, der er ansat ved kirken, har 
gjort, at menighedsrådsarbejdet for mig altid har væ-
ret givende og berigende. Da jeg gennem mange år 
selv har været kirkesanger i Skårup Kirke er liturgien 
og musikken fortsat vigtige elementer, og jeg er tak-
nemmelig for, at vi har været i stand til at få dygtige 
og kompetente medarbejdere til Skårup Kirke”. 

Margit Løve Kølle 
At sidde i menigheds-
rådet giver for mig en 
god indsigt i, hvordan 
Den danske Folkekir-
ke administrativt og 
konkret fungerer, og 
hvad kirkens midler 
bruges til. Folkekir-
ken er en kompleks 
størrelse fuld at love 
og paragraffer. Det er lærerigt, udviklende og inspire-
rende at være med i menighedsrådsarbejdet, og det 
åbner ens blik for, hvordan fortiden og nutiden har 
indflydelse på fremtiden. ”Kirken er et gammelt hus”, 
siger man, og det er vigtigt at være med til at bringe 
det bedste fra fortiden videre med ind i fremtiden. 
Præsten, organisten, korsangeren, graveren, ja, alle 
der arbejder for kirken udøver sammen med menig-
hedsrådet en vigtig rolle for at få kirken og kirkens 
aktiviteter til at fungere bedst muligt under de 
udstukne rammer og budgettet for dette. Det kan 
varmt anbefales alle, der har lyst til at yde en indsats 
for fællesskabet at gå ind i menighedsrådsarbejdet.

INDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Som de fleste sikkert er bekendt med, blev selve dør 
til dør indsamlingen på grund af faren for Corona-
smitte aflyst søndag den 8. marts. Det er første gang, 
i de 21 år indsamlingen har fundet sted, at organi-
sationen har set sig nødsaget til dette. Indsamlings-
lederne blev i sidste øjeblik anmodet om i stedet at 
dele foldere ud til hver husstands postkasse, så min 
mand og jeg gik rundt i Skårup søndag og mandag 
med opfordringer til at give et bidrag. Via Facebook fik 
jeg oprettet en personlig indsamling, og jeg delte alle 
de Facebooks reklamer ud angående indsamlingen, 
som jeg kunne komme afsted med. Skårups bidrag er 
således ukendt. Det plejer at ligge på omkring 4.000 
kr. Men dagen efter, den 9. marts, var det glædeligt 
at høre, at der på landsplan den 8. marts var blevet 
indsamlet 3,1 mio. kr.  Tusind tak til alle jer,  der har 
støttet op om indsamlingen enten med et beløb eller 
et stykke arbejde. De bedste hilsner fra Jytte Philipsen.

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Søndag den 21. juni efter gudstjenesten 
I lighed med de tidligere år afholdes der sommerfest 
i præstegårdshaven søndag den 21. juni. Vi går eller 
kører efter gudstjenesten ned på Mosegårdsvej 4 
og hjælper hinanden med at gøre klar til en hyggelig 
frokost. I løbet af arrangementet er der underhold-
ning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Flere af 
os har allerede haft fornøjelsen af at høre Mads og 
Rasmus synge og spille sammen. De er begge rutine-
rede og dygtige musikere, som med deres profes-
sionelle tilgang til musikken ikke kan undlade at få 
publikum til at synge med på sangene, der synges. 
Husk tilmelding til Jytte Philipsen senest den 12. juni 
på mail: jyttephilipsen@hotmail.com  eller på tlf: 28 
31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i Tårnrummet. 
Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales 
den 21. juni, når vi alle er sammen. Hvis vejret er 
dårligt, finder festen sted i Kirkeladen. 

Maden og under-
holdningen er 
værd at tage i 
byen for, så gå ikke 
glip af en fornøjelig 
og festlig eftermid-
dag sammen med 
andre fra Skårup 
Sogn og omegn.

Efter at konfirmationerne Store Bededag søndag den 8. maj er blevet aflyst på grund af CORONA 
smittefaren, har vi valgt, at 
Konfirmationerne i Skårup Kirke afholdes
lørdag den 29. august kl. 9.30 – Friskolen med flere (7 konfirmander)
lørdag den 29. august kl. 11.30 – Skårup Skoles 7A (13 konfirmander) samt
lørdag den 5. september kl. 9.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
lørdag den 5. september kl. 11.30 – Skårup Skoles 7B (8 konfirmander)
Vi har for en sikkerheds skyld valgt alt lave fire konfirmationer i år, så der ikke samles for mange i 
kirken ad gangen. 
Hvis der fortsat er restriktioner på antal i kirken i slutningen af august og begyndelsen af september 
måned, vil det i god tid blive meddelt familierne.
Vi har valgt en lørdag, fordi det giver familierne en større chance for at finde festlokaler. Desuden er 
disse lørdage valgt, fordi de ligger i komfortabel afstand fra skolestart og fra de kommende konfir-
manders opstart få uger senere. Alle forældre og konfirmander er blevet informeret om dette.
Her kort før 1. marts afvikles der kun dåb og vielser, hvis det er strengt nødvendigt. Bisættelser og 
begravelser kan foregå, hvis ikke der er mere end ti personer tilstede. Der er ikke nødvendigvis 
personale tilstede. Blot til foreløbig orientering.

VIGTIGE MEDDELELSER FRA ANDERS KJÆRSIG OG SKÅRUP MENIGHEDSRÅD:

  engagerede mennesker fra lokalsamfundet samt et
 veloplagt og dygtigt personale og sammen med  
 dem få folkekirken og netop vores kirke her i Skårup  
 til at være levende, aktiv, spændende og inspirerende  
 for alle i sognet.
∙ tage din del af et fælles ansvar for at bevare og 
 værne om vores allesammens kirke, så den bliver 
 stående til alle tider og for alle mennesker og 
 netop bare er der, når livet ind imellem er for 
 hårdt og krævende og vi fx har brug for et refugium,  
 hvor fællesskab uden fordringer er til stede
∙ mødes med resten af rådet en gang om måneden  
 og tage hånd om både dagligdags ting og frem  
 tidsorienterede dispositioner
Kom til mødet den 15. september og hør mere 
også selvom du ikke selv vil stille op.
Der er både kaffe og kage....                                               
Med venlig hilsen Helle Bøving.

Hvordan er det at sidde i Skårup Menighedsråd?                                                                                                                                  
Her fortæller tre af rådets medlemmer om deres 
erfaringer med arbejdet. 

Helle Bjørkvig: 
Livet som menig-
hedsrådsmedlem.
Til november er det 
20 år siden jeg blev 
valgt ind i Skårup 
menighedsråd.
Det har været nogle 
meget spændende, 
indholds- og lærerige 

år. En gang om måneden holdes der menighedsråds-
møde, hvor vi snakker om alt fra regnskab, til kirke-
gård. Intet er for småt, intet for stort, alle bliver hørt, 
og vi når frem til beslutningerne ved fælles hjælp. 
Der er forskellige udvalg man kan melde sig til, alt 
efter interesse. Nogle udvalg er ad hoc udvalg andre 
blivende. 
Der er stor mulighed for at påvirke nye tiltag i Skårup 
Kirke. 
Gennem årene har jeg været med til at sige farvel 
til en præst og ansætte 2 nye, samt ansætte organist, 
kirkesanger, graver, gravermedhjælper og kordegn.
Jeg har været en del af den store proces med at 
bygge en ny præstegård ned til mindste detalje, og 
sidst men ikke mindst haft en finger med i spillet ved 
omlægning af kirkegården.

Mange af de tiltag, vi har lavet igennem årene, har 
været mulige, fordi vi har været rundt i landet og set, 
hvad andre har gjort, og fordi vi har fået gode input 
fra jer her i sognet, når vi har afholdt menighedsmø-
der, hvor I er kommet med gode ideer.
Jeg kan helt klart anbefale dig at stille op til menig-
hedsrådet, når der er valg til efteråret, hvis du ønsker 
at have indflydelse.
Mvh Helle Bjørkvig; 
et menighedsrådsmedlem der takker af efter 20 år.

Theodor V. Nielsen 
Startede i Skårup 
Menighedsråd som 
suppleant i 2009. 
Siden 2013 har han 
været fast rådsmed-
lem og siddet i flere 
forskellige udvalg. 
Theodor V. Nielsen 
fortæller : ”For mig 
har det været en 
givende opgave at sidde i menighedsrådet. Det er 
et meningsfyldt arbejde som bringer glæde, indsigt 
og forståelse for kirkens funktion i lokalsamfundet. 
Jeg kan kun opfordre menigmand til at stille op og 

OPLÆG TIL 
Indlæg til kirkebladet /  Folk og Fæ april 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at …. 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til …..  

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19 
➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 
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De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.

Sognepræst

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

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

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   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

Fotograf: Margit Løve Kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     MAJ - JUNI OG JULI 2020
   

ORD TIL EFTERTANKE   Tekst af Anders Kjærsig.  

Jeg har aldrig rigtigt forstået begrebet ”udskammet”. Hvad betyder det? At man skal skamme sig? 
Eller at andre skammer sig over, at man ikke skammer sig nok? Jeg ved det ikke. Bryder mig ikke om 
ordet. Skam er noget skidt, skyld er godt. Man kan være selvforskyldt, ikke selvforskammet. Man kan 
opføre sig uforskammet, men det er noget andet. Det er som regel en mangel på skyld. 
I Århus Stiftstidende havde man en kronikserie om ånd. Vi er tilbage i firserne. Én af forfatterne 
var professor Johannes Sløk. Han skrev bl.a. – frit efter hukommelsen: ”Ja, ånd er noget, der er i en 
flaske; en slags flaskens ånd. Når man ser igennem den, opdager man virkeligheden. Det er meget 
dansk nærmest grundtvigsk”.
Der findes stort set ikke fiktion på Facebook. Her skriver man om hinanden med hinandens reelle 
navne, steder og relationer. Det resulterer i både juridiske og krænkelsesmæssige konflikter. Face-
book er ingen roman. Man kunne jo forestille sig, at alle skulle skrive fiktivt; selv opdigte mennesker, 
steder og tider, og man efterfølgende blev bestemt af stil, struktur og indhold. Gad vide, hvordan 
Facebook så ville se ud? 
Kørte ud af Skårup Strandvej ind mod Svendborg. Kommer til et område, der hedder Skårupøre. 
Her forener vand, siv og bakker sig på en måde, der ligner rundingen på det menneskelig øre. Jeg 
skulle have en samtale på Aureliavej. Kom til at tænke på Per Højholts bog Auricula. Det er en 
mærkelig sammensat bog. Auricula betyder øre, og handler om det at høre og se. Det er også en 
blomst, så vidt jeg ved. Konklusionen: Den, som hører, får øjne.

Skarup
Kirke    Sogn

oo

MAJ

Søndag d.   3. maj 3. s. e. påske, efterfølgende kaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   5. maj Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg

Onsdag d.   6. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Fredag d.   8. maj Store Bededag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  10. maj 4. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  12. maj Orienteringsmøde i Kirkeladen 
om menighedsrådsvalget i efteråret. kl. 19.30

Onsdag d.  13. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  17. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.  21. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  24. maj 6. s. e. påske  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  27. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  31. maj Pinsedag, efterfølgende kaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig

JUNI

Mandag d.   1. juni 2. Pinsedag, Lejlighedskoret medvirker kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   7. juni Trinitatis søndag kl.   9.00 Morten Sørensen

Søndag d. 14. juni 1. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 21. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost i præstegårdhaven kl. 12.00. Husk tilmelding til Jytte Philipsen 
senest den 12. juni på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf: 28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen 
i Tårnrummet. Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales den 21. juni, når vi alle er sammen. 
Underholdning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Hvis vejret er dårligt, finder festen sted i Kirkeladen.

Søndag d. 28. juni 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d.   5. juli 4. s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   12. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   19. juli 6 s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   26. juli 7. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER VIL, 
UNDER FORUDSÆTNING AF AT TILSTANDENE 
ER BLEVET NORMALISERET, VÆRE SÅLEDES:                                                       

SIDSTE NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD
Vi håber snart foråret er på vej :-) Vi er stadig i gang 
med „oprydningen“ på kirkegården og på kontoret. 
Jeg er derfor stadig meget interesseret i alle de 
oplysninger vedrørende gravstederne og de begra-
vede på Skårup kirkegård, jeg kan få. Jeg har endnu 
ikke modtaget fornyelsesbreve retur på følgende 
gravsteder: 
Afd. 1 002-003 (Sidst begravet: Tove Andersen)
2 096-097 (Marie Kathrine Hansen)                   
3 167-168 (Hans Mikkelsen Tofte) 
3 274 (Henning Harald Mørk)
3 317B (Signe Haahr)       
3 317C (Ejler Laulund Rasmussen)
4 174-175 (Aksel Viktor Karlsen) 
5 124-125 (Gunnar Frode Hansen)                                                                                                                                     
Hvis nogen kender til disse gravsteder, hører jeg 
gerne fra jer.
Jeg vil også gerne starte dialogen med jer grav-
stedsejere vedrørende jeres beplantning på grav-
stederne. Meget af det er klar til en udskiftning, 
men kig forbi eller ring og lad os snakke om det.                                                                                                                                             
Som den sidste nyhed i denne omgang vil jeg gerne 
oplyse om, at tidspunktet for udskrivning af grav-

stedsregninger ÆNDRES i 2020. Således, at regnin-
gerne for arbejdet, som udføres i 2020, udskrives i 
maj måned. Der ændres også på proceduren igen i 
2021. Oversigt nedenfor. 
Regningsudskrivning  2019 December 
Regningsudskrivning  2020 Maj
Regningsudskrivning  2021 Januar
Regningsudskrivning 2022 Januar….osv

Anders D. Thomsen - Graver og Kirketjener  

VI OPFORDRER ALLE I SOGNET TIL AT HOLDE ØJE MED SKÅRUP KIRKES 

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

Sognepræst

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

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

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   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

Fotograf: Margit Løve Kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     MAJ - JUNI OG JULI 2020
   

ORD TIL EFTERTANKE   Tekst af Anders Kjærsig.  

Jeg har aldrig rigtigt forstået begrebet ”udskammet”. Hvad betyder det? At man skal skamme sig? 
Eller at andre skammer sig over, at man ikke skammer sig nok? Jeg ved det ikke. Bryder mig ikke om 
ordet. Skam er noget skidt, skyld er godt. Man kan være selvforskyldt, ikke selvforskammet. Man kan 
opføre sig uforskammet, men det er noget andet. Det er som regel en mangel på skyld. 
I Århus Stiftstidende havde man en kronikserie om ånd. Vi er tilbage i firserne. Én af forfatterne 
var professor Johannes Sløk. Han skrev bl.a. – frit efter hukommelsen: ”Ja, ånd er noget, der er i en 
flaske; en slags flaskens ånd. Når man ser igennem den, opdager man virkeligheden. Det er meget 
dansk nærmest grundtvigsk”.
Der findes stort set ikke fiktion på Facebook. Her skriver man om hinanden med hinandens reelle 
navne, steder og relationer. Det resulterer i både juridiske og krænkelsesmæssige konflikter. Face-
book er ingen roman. Man kunne jo forestille sig, at alle skulle skrive fiktivt; selv opdigte mennesker, 
steder og tider, og man efterfølgende blev bestemt af stil, struktur og indhold. Gad vide, hvordan 
Facebook så ville se ud? 
Kørte ud af Skårup Strandvej ind mod Svendborg. Kommer til et område, der hedder Skårupøre. 
Her forener vand, siv og bakker sig på en måde, der ligner rundingen på det menneskelig øre. Jeg 
skulle have en samtale på Aureliavej. Kom til at tænke på Per Højholts bog Auricula. Det er en 
mærkelig sammensat bog. Auricula betyder øre, og handler om det at høre og se. Det er også en 
blomst, så vidt jeg ved. Konklusionen: Den, som hører, får øjne.

Skarup
Kirke    Sogn

oo

MAJ

Søndag d.   3. maj 3. s. e. påske, efterfølgende kaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   5. maj Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg

Onsdag d.   6. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Fredag d.   8. maj Store Bededag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  10. maj 4. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  12. maj Orienteringsmøde i Kirkeladen 
om menighedsrådsvalget i efteråret. kl. 19.30

Onsdag d.  13. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  17. maj 5. s. e. påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.  21. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  24. maj 6. s. e. påske  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.  27. maj Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  31. maj Pinsedag, efterfølgende kaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig

JUNI

Mandag d.   1. juni 2. Pinsedag, Lejlighedskoret medvirker kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   7. juni Trinitatis søndag kl.   9.00 Morten Sørensen

Søndag d. 14. juni 1. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 21. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Efter Gudstjenesten er der sommerfrokost i præstegårdhaven kl. 12.00. Husk tilmelding til Jytte Philipsen 
senest den 12. juni på mail: jyttephilipsen@hotmail.com eller på tlf: 28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen 
i Tårnrummet. Pris for deltagelse i festen er 125.- kr. Beløbet betales den 21. juni, når vi alle er sammen. 
Underholdning ved Mads Toghøj og Rasmus Grønborg. Hvis vejret er dårligt, finder festen sted i Kirkeladen.

Søndag d. 28. juni 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI

Søndag d.   5. juli 4. s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   12. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   19. juli 6 s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   26. juli 7. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER VIL, 
UNDER FORUDSÆTNING AF AT TILSTANDENE 
ER BLEVET NORMALISERET, VÆRE SÅLEDES:                                                       

SIDSTE NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD
Vi håber snart foråret er på vej :-) Vi er stadig i gang 
med „oprydningen“ på kirkegården og på kontoret. 
Jeg er derfor stadig meget interesseret i alle de 
oplysninger vedrørende gravstederne og de begra-
vede på Skårup kirkegård, jeg kan få. Jeg har endnu 
ikke modtaget fornyelsesbreve retur på følgende 
gravsteder: 
Afd. 1 002-003 (Sidst begravet: Tove Andersen)
2 096-097 (Marie Kathrine Hansen)                   
3 167-168 (Hans Mikkelsen Tofte) 
3 274 (Henning Harald Mørk)
3 317B (Signe Haahr)       
3 317C (Ejler Laulund Rasmussen)
4 174-175 (Aksel Viktor Karlsen) 
5 124-125 (Gunnar Frode Hansen)                                                                                                                                     
Hvis nogen kender til disse gravsteder, hører jeg 
gerne fra jer.
Jeg vil også gerne starte dialogen med jer grav-
stedsejere vedrørende jeres beplantning på grav-
stederne. Meget af det er klar til en udskiftning, 
men kig forbi eller ring og lad os snakke om det.                                                                                                                                             
Som den sidste nyhed i denne omgang vil jeg gerne 
oplyse om, at tidspunktet for udskrivning af grav-

stedsregninger ÆNDRES i 2020. Således, at regnin-
gerne for arbejdet, som udføres i 2020, udskrives i 
maj måned. Der ændres også på proceduren igen i 
2021. Oversigt nedenfor. 
Regningsudskrivning  2019 December 
Regningsudskrivning  2020 Maj
Regningsudskrivning  2021 Januar
Regningsudskrivning 2022 Januar….osv

Anders D. Thomsen - Graver og Kirketjener  

VI OPFORDRER ALLE I SOGNET TIL AT HOLDE ØJE MED SKÅRUP KIRKES 

HJEMMESIDE, DA ÆNDRINGER LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET.   
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I november 1572 observerede Tycho Brahe (og 
andre) en ny lysplet i stjernebilledet Cassiopeia og 
kaldte det en ny stjerne (nova stella). Han skyndte 
sig at beskrive (på latin) fænomenet i en lille bog 
”De Nova Stella” og blev hurtig derefter verdens-
berømt for at påvise at stjernehimlen ikke var 
statisk. Hvad han ikke viste var, at det ikke var en 
ny stjerne, men tværtimod en gammel stjerne, der 
var eksploderet. Alligevel kalder eftertiden den slags 
fænomener stadig for en Supernova.  

Stjernen Betelgeuse i det velkendte stjernebillede 
Orion er en såkaldt rød kæmpestjerne. Astronomer 
har i de seneste måneder, at stjernen lyser svagere 
og svagere. Måske et tegn på at den har opbrugt 
sit brintbrændsel i dets indre og derfor er på vej til 
at eksplodere og blive en supernova i et gigantisk 
langvarigt lysglimtlys meget kraftigere end det Tycho 
Brahe så, fordi det er meget tættere på os. Astrono-
mer har målt at Betelgeuse har tabt hele 20 % i 
lysstyrke fra oktober til januar i år. Et sikkert tegn på 
at noget er i gære. 

Om stjernen vil eksplodere lige nu, er dog ikke sikkert, 
men det har længe været kendt at den synger på 
sidste vers - det kan ske i morgen eller måske først 
om mange år. Det er under alle omstændigheder 
meget kort sigt, målt med universets målestok for tid.

Det er fra nu af om at holde øje med Betelgeuse 
ved enhver lejlighed for ikke at gå glip af et historisk 
øjeblik. Betelgeuse vil være meget synlig på vores 
nattehimmel, mere og mere mod vest og lavere og 
lavere de næste måneder. Hvis vi får en supernovaen 
at se i år, skal vi huske, at det ikke er et nytfænomen. 
Med en afstand på 640 lysår til Betelgeuse, vil alt 
hvad vi observerer her på jorden om Betelgeuse, 
være noget der er sket for 640 år siden.

Så det vil altså være en gammel nyhed hvis det 
sker, men  af den grund ikke  mindre spektakulært, 
hvis vi er så heldige at opleve det i vores levetid.  
Sidste gang man kunne opleve en spektakulær 
supernova fra vore egen mælkevej er mere end 400 
år siden!

Stjernehimlen lige nu – En supernovaeksplosion er på vej!
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24.

Betelgeuse 
øverst som del 
af ORION med 
Aldebaran til 
højre som en 
del af TYREN 
og nederst til 
venstre Sirius 
somen del af              
stjernebilledet 
STORE HUND. 
Tidspunkt:  
Fredag den 
24. aprill 
Kl. 22 i retning 
mod SW.     

Stjernehimlen	lige	nu	–	En	supernovaeksplosion	er	på	vej!	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24.	

I	november	1572	observerede	Tycho	Brahe	(og	andre)	en	ny	lysplet	i	stjernebilledet	Cassiopeia	og	kaldte	
det	en	ny	stjerne	(nova	stella).	Han	skyndte	sig	at	beskrive	(på	latin)	fænomenet	i	en	lille	bog	”De	Nova	
Stella”	og	blev	hurtig	derefter	verdensberømt	for	at	påvise	at	stjernehimlen	ikke	var	statisk.	Hvad	han	ikke	
viste	var,	at	det	ikke	var	en	ny	stjerne,	men	tværtimod	en	gammel	stjerne,	der	var	eksploderet.	Alligevel	
kalder	eftertiden	den	slags	fænomener	stadig	for	en	Supernova.			

Stjernen	Betelgeuse	i	det	velkendte	stjernebillede	Orion	er	en	såkaldt	rød	kæmpestjerne.	Astronomer	har	i	
de	seneste	måneder,	at	stjernen	lyser	svagere	og	svagere.	Måske	et	tegn	på	at	den	har	opbrugt	sit	
brintbrændsel	i	dets	indre	og	derfor	er	på	vej	til	at	eksplodere	og	blive	en	supernova	i	et	gigantisk	langvarigt	
lysglimtlys	meget	kraftigere	end	det	Tycho	Brahe	så,	fordi	det	er	meget	tættere	på	os.	Astronomer	har	målt	
at	Betelgeuse	har	tabt	hele	20	%	i	lysstyrke	fra	oktober	til	januar	i	år.	Et	sikkert	tegn	på	at	noget	er	i	gære.	
Om	stjernen	vil	eksplodere	lige	nu,	er	dog	ikke	sikkert,	men	det	har	længe	været	kendt	at	den	synger	på	
sidste	vers	-	det	kan	ske	i	morgen	eller	måske	først	om	mange	år.	Det	er	under	alle	omstændigheder	meget	
kort	sigt,	målt	med	universets	målestok	for	tid.	

Det	er	fra	nu	af	om	at	holde	øje	med	Betelgeuse	ved	enhver	lejlighed	for	ikke	at	gå	glip	af	et	historisk	
øjeblik.	Betelgeuse	vil	være	meget	synlig	på	vores	
nattehimmel,	mere	og	mere	mod	vest	og	lavere	og	
lavere	de	næste	måneder.	Hvis	vi	får	en	
supernovaen	at	se	i	år,	skal	vi	huske,	at	det	ikke	er	
et	nyt	fænomen.	Med	en	afstand	på	640	lysår	til	
Betelgeuse,	vil	alt	hvad	vi	observerer	her	på	jorden	
om	Betelgeuse,	være	noget	der	er	sket	for	640	år	
siden.	

Så	det	vil	altså	være	en	gammel	nyhed	hvis	det	
sker,	men		af	den	grund	ikke		mindre	spektakulært,	
hvis	vi	er	så	heldige	at	opleve	det	i	vores	levetid.		
Sidste	gang	man	kunne	opleve	en	spektakulær	
supernova	fra	vore	egen	mælkevej	er	mere	end	
400	år	siden!																																																																																					Betelgeuse	øverst	som	del	af	ORION	med	Aldebaran	til	højre	som																															
																																																																																																																		en	del	af	TYREN	og	nederst	til	venstre	Sirius	somen	del	af					
																																																																																																																	stjernebilledet	STORE	HUND.	Tidspunkt:		Fredag	den	24.	aprill	Kl.	22	i			
																																																																																																																	i	retning	mod	SW.																																																																																		
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Hvad gælder i disse tider?

Vi har hørt meget mere end vi nogensinde 
ønskede at vide om Corona men hvad gælder 
hos vores husdyr? Det kommer hele tiden ny 
information men her er ett status for april 2020.

Katte:
Det er vist at nogle katte kan bære antistoffer 
mod Corona og er derfor sandsynligtvis blevet 
smittede af deres COVID19-syge ejer. Under
laboratorie-forhold, så kan man smitte raske 
katte med COVID19. Disse COVID-19 positive 
katte kan smitte andre raske katter. Det findes 
endnu ikke bevis at hverken kat eller hund kan 
føre COVID19-smitte videre til mennesker.
Kun en enkelt eller to af disse “positive” Coro-
na-katter har haft Corona-lignende symtom.

Hunde:
Nogle hunde er testet positive mod Corona-
antistoffer men ingen af hundene har vist kliniske 
tegn på at have Corona. Så dette virker ikke
at være et stort prpoblem - Overhold bare de 
generelle hygiene regler og hold afstand -også 
om I bare er ude og går tur!

Mennesker:
Det korte svar er at vi vet endnu ikke alt om 
Corona. Det findes ikke noget bevis for at 
hunde og katte, kan smitte os mennesker med 
Corona.
Den største risikon for at få Corona, er som 
tidligere nævnt igennem andre mennesker- en 
syg person smitter en rask person igennem 
kontakt, som i sin tur smitter videre, osv.

På linken nedunder kan du altid følge med
i den seneste information om Corona og husdyr:
https://www.ddd.dk/dyreejere/coronavirus-og-
kaeledyr/

Hverdagen hos Dyrlægen 
på Vejstrupgaard efter Corona

Hvis dit dyr skulle have brug for akut hjælp, så 
holder vi fortsat
åbent. Det er mange andre dyrlæge-klinikker 
som har lukket for alle
“ikke-akutte indgreb” så som vaccinationer, 
kastrationer, osv. Vi kører
nogenlunde “Business as usual”.

* I må gerne fortsat komme til klinikken men 
giv lidt advarsel hvis du har brug for foder, 
medicin eller en aftale. Vi har sendt all ekstra
personal/ rengøringshjælp hjem så det kun er 
dyrlægen på job pt. Der sprittes dog fortsat af 
(dørhåndtag, stetoskop, otoskop, osv.) mindst 
2 gange om dagen.

* Vi har mulighed for at stille foder eller 
medicin frem til dig efter at I overfører beløbet 
på mobile pay. Hvis I ikke mangler foder akut, 
så kan vi også få det sendt hjem til jer og det 
tager ca. 1-2 hverdage at få det fragtet hjem til 
jeres dør.

* Hvis I har brug for en konsultation; så beder 
vi jer om at holde i gårdspladsen og melde 
jeres ankomst vha opkald eller sms. Kun raske
ejere modtages. Hvis dere har været ude og 
rejse, eller er syge, bedes i sende en ven med 
dyret som er symptomfri.

* En ejer per patient må godt blive med og vi 
har mulighed for konsultationer ud i det fri.
Dyrlægen kommer selvfølgelig ud i handsker 
(og maske hvis det ønskes) og desinficerende 
sprit bør bruges af begge parters hænder, 
både før og efter konsultation.

Corona og kæledyr - hvad så?!?
Skrevet af Kerstin Halberg

 
 

Dyrlægen på Vejstrupgaard        Vejstrupgaards Allé 1        5882 Vejstrup 

Dyrelægen V_visitkort_1000stk.indd   1 01/04/16   09.44
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Betaling ser vi helst sker via mobilepay men vi 
har fortsat åbent for både kontant betaling og 
kort.

Hvis I ønsker at vide mere om dyr, send en-
delig en mail til redaktøren så bringer vi det op i 
Folk& Fæ’s næste nummer.

Vi har endnu mange ting at lære om Corona 
og det skal nok gå. “I mellomtiden” følg myn-
dighedernes generelle guidelines. 

Mere kan læses på: www.sst.dk/corona.  
Bare for at være sikker.

Kan I så opfører jer ordentligt & stay safe!  
Mvh, Kerstin Halberg, Dyrlæge

 
Hvis Danmark er lukket op igen 
til Sct Hans ! 
Holder vi Sct Hans Fest på 
engen ved Merete og Kaj. 
 

Brudager Bylaug 

 

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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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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									Nyt	fra	Damgårdsklubben	
	

Vi	vil	gerne	herfra	sende	en	lille	forårshilsen,	som	alle	kan	have	brug	for	i	denne	tid.	

Vi	har	fået	en	del	henvendelser	vedrørende	salg	af	medlemskort.	

Det	stoppede	jo	brat,	da	virussen	kom	til	Danmark	og	vi	ønsker	ikke	at	tage	nogle	
chancer,	hverken	for	jer	eller	os.	Vi	vender	tilbage	med	medlemskort,	når	tilstanden	
igen	er	normal.	

Vi	har	ikke	ligget	på	den	lade	side.	Vi	har	brugt	tiden	til	at	pynte	vores	bus	Oskar.	

Vi	er	glade	for	resultatet	og	nu	lyser	den	op	i	bybilledet.	

Pas	godt	på	hinanden	indtil	vi	ses.	

	

	

HUSK	vi	har	altid	brug	for	frivillige	chauffører.	Er	du	interesseret	så	kontakt	
kørselsleder	Finn	Pedersen	tlf.	71	21	12	31	mellem	kl.	9	–	12	eller		

Peter	Rasmussen	tlf.	51	95	69	49	

NYT FRA DAMGÅRDSKLUBBEN
Foto: Peter Rasmussen
Tekst: Hans Rasmussen

Vi vil gerne herfra sende en lille forårshilsen, som alle kan have brug for i denne tid.

Vi har fået en del henvendelser vedrørende salg af medlemskort.
Det stoppede jo brat, da virussen kom til Danmark og vi ønsker ikke at tage 
nogle chancer, hverken for jer eller os. 
Vi vender tilbage med medlemskort, når tilstanden igen er normal.

Vi har ikke ligget på den lade side. Vi har brugt tiden til at pynte vores bus Oskar.
Vi er glade for resultatet og nu lyser den op i bybilledet.

Pas godt på hinanden indtil vi ses.

HUSK vi har altid brug for frivillige chauffører. 
Er du interesseret så kontakt kørselsleder 
Finn Pedersen tlf. 71 21 12 31 mellem kl. 9 - 12 eller 
Peter Rasmussen tlf. 51 95 69 49
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Tekst: Vibe / Fotos: kunstnernes egne og Vibe 

I starten af marts måned hængte Kurt Servé sine fine oliepa-
stelmalerier op i foyeren i SKI.  Stort set lige siden har Kultur-
centeret været lukket pga. coronaen. Kulturcenteret følger 
regeringens påbud og holder lukket indtil andet tillades. 
I skrivende stund ved vi ikke, hvornår der genåbnes, så det vil 
være meget få, der kan nå at se Kurts billeder, inden de efter 
planen skulle pilles ned igen i slutningen af april.  

Derfor har vi besluttet, at bløde lidt op på de faste udstillings-
perioder og forlænge Kurts udstilling med nogle uger efter 
genåbningen.  

Vi rykker således også de næste udstillere og håber, at det 
efter et stykke tid vil falde tilbage i den gamle gænge.  
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På et eller andet tidspunkt - forhåbentlig i løbet af maj måned - kan vi byde velkommen til den næste kunstner, 
Olaf Søndberg, som også er medlem af  kunstgruppen. 
Olaf har udstillet et par gange før i Kulturcenteret, men da maleriet er en aktiv og nødvendig del af Olafs liv, kan 
han hver gang byde på nye og spændende malerier. Denne gang vil Olaf vise os sine fine akvareller bl.a. fra hans 
og hans kone, Monas rejser i Vietnam og Bali. Der bliver også malerier fra hans mange ture ud i naturen under me-
re hjemlige himmelstrøg. Olaf kalder sin udstilling: 

”Akvareller fra nær og fjern” 
Olaf skriver selv om sin arbejdsform: 

”Jeg bliver i høj grad inspireret af rejser med mange nye og overraskende 
synsoplevelser, men en spadseretur i min nærmeste omegn, som jeg ken-
der udenad, kan såmænd stadig give nye store oplevelser. 

Mine billeder er helt afhængige af synsoplevelser. Jeg tegner, hvad jeg 
finder interessant, det kan være landskaber, arkitektur, mennesker eller 
meget andet. Hvis jeg ser noget, som jeg mener kan blive til en spænden-
de akvarel, iagttager jeg det grundigt og laver en komposition i mit ho-
ved, jeg laver skitser og fotograferer. Akvarellen laver jeg ved arbejdsbor-
det derhjemme, og under processen kan jeg flytte rundt på elementer og 
hente nye under hensyn til komposition og udtryk, men jeg undgår helst 
at komme for langt væk fra mit første synsindtryk.  

Sådan er jeg ind-
rettet, sådan ar-
bejder jeg.” 

 
Olaf har sin skitsebog med sig allevegne og bogen fun-
gerer som en illustreret dagbog med både tekst og bil-
leder og er en levende beskrivelse af de mange spæn-
dende rejseoplevelser.  
 
Når Olaf og Mona rejser sammen, kan Olaf således plud-
selig sætte sig og skitse midt i et smukt scenarie.  
Mona er en tålmodig sjæl og er god til at fortsætte lidt 
på egen hånd eller sætte sig med en god bog.  
 
Her ses  Olafs skitser og det færdige maleri efter hjemkomsten. 
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Olaf fyldte 80 år d. 2. april og kalder derfor sin udstilling for en 80 års fødselsdagsudstilling og som han skriver:  
”Hvis corona-situationen og dronning Margrethe Frederiksen tillader det, vil jeg gerne holde fernisering søn-
dag den 3. maj kl 16.” 
Det håber vi på lykkes. Når situationen er afklaret vil vi sende information om udstillingen og ferniseringen på 
skærmen i Superbrugsen og  i SKI. Her kan du holde øje med det præcise tidspunkt. 
Så vi håber på at kunne holde 
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www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV
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Samtale	mellem	Kaj	Bondo	
og	Arne	Jensen	i	anledning	af	
50	års-jubilæet	for	
spillegilderne	i	Skårup.	
(Lettere	redigeret	af	Kaj	Stillinger)	

	

Kaj	Bondo	startede	som	18-årig	i	Boldklubben	

i	1958.	Kaj,	som	i	dag	er	80	år,	og	stadig	aktiv	

som	chauffør	hos	Arne	Bondo,	var	en	frygtet	

centerhalf	på	Skårup	Boldklubs	fodboldhold	

og	en	suveræn	straffesparksskytte.	

Kaj	Bondo	har	været	en	fast	støtte	i	50	År	

I	1970	stoppede	han	med	fodbolden	og	

overgik	derefter	til	Støtteforeningen.	

Støtteforeningen	startede	i	1970	

spillegilderne.	Det	foregik	i	den	nu	

forsvundne	Skårup	Kro	–	hver	mandag	aften.	

Det	blev	så	stor	en	succes,	at	pladsen	på	

Kroen	hurtig	blev	alt	for	trang!	En	aften,	

husker	Arne,	sad	man	med	en	afmonteret	

toiletdør,	lagt	på	ølkasse,	ude	i	krohaven,	for	

at	få	plads	til	alle,	som	ønskede	at	spille	med.		

Succesen	fortsatte	i	den	nybyggede	

Skåruphal,	og	Kaj	og	Arne	husker,	at	der	ofte	

var	op	til	550	personer	til	spillegilderne	hver	

anden	søndag.	

2	der	har	stået	sammen	i	50	år!	

”I	starten	havde	vi	mange	gæster,	der	blev	

hentet	i	busser”	fortæller	Arne.	

Det	var	Harry	Madsen,	Skårup	Turist,	som	

startede	med	at	hente	folk	fra	Svendborg.	

Der	var	så	mange,	at	Harry	Madsen	kunne	

fylde	2	busser.	

Efter	kort	tid	foreslog	Harry	Madsen,	at	man	

tog	kontakt	til	en	af	hans	kolleger,	nemlig	

vognmand	Aksel	fra	Nyborg	Rejser.	Det	blev	

så	sandelig	også	en	kæmpesucces,	for	

vognmand	Aksel	kunne	også	fylde	2	busser	

med	interesserede	fra	Nyborgområdet.	Det	

interessante	er,	at	Nyborg	Busser	stadig	–	
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efter	50	år	–	kører	med	gæster	til	

spillegilderne	i	Skåruphallen.	Det	er	i	dag	3.	

generation	af	ejerne	fra	Nyborg	Rejser,	som	

kører	busserne	til	Skåruphallen.		

Arne	fortæller	videre,	at	man	faktisk	også	har	

haft	busser	fra	både	Langeland,	Stenstrup	og	

Fåborg	med	forventningsfulde	gæster	til	

spillegilderne.	

Reklamebanko	havde	man	en	gang	om	året,	

nemlig	på	Kristelig	Himmelfartsdag,	hvor	

præmierne	var	gaver,	doneret	af	forskellige	

firmaer.	Det	startede	man	med	i	forbindelse	

med	en	af	de	mange	byfester,	man	havde	i	

Skårup	i	80erne,	og	dette	årlige	

reklamebanko	stoppede	først	for	et	par	år	

siden.	

Spillegilderne	i	Skårup	gik	vældig	godt	i	

mange	år	–	indtil	det	blev	forbudt	at	ryge	til	

spillegilderne.	I	løbet	af	kort	tid	faldt	

deltagerantallet	med	mere	end	50%.	

Afmatningen	betød,	at	Vennerne”,	som	hidtil	

havde	haft	ansvaret	for	spillegilderne	måtte	

lukke	i	2009.	

Der	kører	heldigvis	stadig	spillegilder	i	

Skåruphallen	hver	anden	søndag.	Med	

gevinster	på	100	kr.	pr.	banko.	I	dag	er	det	

”Støtterne”,	som	de	ansvarlige	kaldes	i	dag,	

der	står	for	spillegilderne.		

	

De	trofaste	og	uundværlige	støtter	

Arne	Jensen,	også	kendt	som	Arne	Post	

startede	som	opråber	allerede	i	1980,	hvor	

han	afløste	sin	onkel	Poul	Jensen.		

Arne	har	været	opråber	siden	1980!	

Arne	har	været	med	i	50	år,	først	som	

medhjælper	på	den	gamle	kro	i	Skårup,	siden,	

som	nævnt,	som	opråber.	Han	har	solgt	

amerikansk	lotteri	i	Svendborg	busserne.	Han	

var	formand	for	”Vennerne”	indtil	de	
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stoppede,	siden	blev	han	formand	for	

”Støtterne”,	og	det	er	han	stadig	i	dag.	

Aksel	fra	Nyborg	Rejser	udtaler	til	”Folk	og	

Fæ:	”Når	vi	skal	50	år	tilbage,	så	er	det	lang	

tid	at	huske	tilbage.	Hvordan	startede	det:	

Jeg	husker,	vi	havde	en	kollega,	Skårup	

Turistfart	ved	Harry	Madsen.	Han	kontaktede	

mig,	fordi	han	mente,	at	vi	godt	kunne	køre	

folk	fra	Nyborg	til	banko	i	Skåruphallen	–	det	

gik	rigtig	godt	–	2	busser	var	fyldt	i	mange	år.		

	

Aksel	fra	Nyborg	Rejser	er	stadig	aktiv	efter	
50	år!	

Senere	gik	det	lidt	tilbage.	Folk	fik	selv	biler	

og	der	var	banko	alle	steder	–	det	var	meget	

populært.	Vi	kører	stadigvæk	til	Skåruphallen	

hver	2.	søndag.	Der	er	ca.	40	gæster	med	på	

turen.	Som	fast	chauffør	på	bussen	deltager	

jeg	selv	i	spillegildet	og	hygger	mig	med	alle	

gæsterne,	der	stadig	ser	frem	til	turen,	samt	

det	hyggelige	samvær,	når	der	er	banko	i	

Skåruphallen”,	slutter	Aksel	fra	Nyborg	

Rejser.	

i	dag	er	der	lidt	mere	end	100	Banko	gæster	
hver	anden	søndag!	

Som	afslutning	fortæller	Arne	Jensen,	at	der	i	

dag	er	ca.	100	gæster	pr.	spillegilde,	og	at	

spillegilderne	giver	et	overskud	på	ca.	80.000	

kr.	om	året	–	penge	alle	bliver	uddelt	og	som	

er	til	stor	gavn	for	borgerne	i	Skårup.				

”Folk	og	Fæ”	ønsker	”Støtterne”	tillykke	med	

de	50	år,	med	håbet	om,	at	de	fortsætter	

mange	år	endnu.		
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Søs Fengerkoncerten d. 13/3 blev aflyst pga. Coronaen! 
 
Skribent: Torben Hansen 

 
 
I mit lange liv har jeg både oplevet efterkrigstiden, Den kolde krig med Cubakrisen, Vietnamkrigen, 
Oliekrisen med bilfrie søndage i 70´erne og den store arbejdsløshed i 70´erne og i 80´erne, 
Atomoprustningen i Europa i 80´erne og murens fald i 1989, Golfkrigen og Balkankrigen i 90érne, 
finanskrisen 2008 og meget mere, men ingenting står mål med den igangværende Corona 
Pandemi i verden lige nu! 
Aldrig har jeg oplevet, at alt bliver lukket ned, og alle bliver opfordret til at isolere sig i deres hjem. 

Store Klimatanker i en Coronatid. 
Jeg er imponeret over Mette Frederiksens lederskab og regeringen resolutte styring af 
Coronakrisen. 
Jeg er imponeret over opbakningen både fra hele folketinget og befolkningen. 
Jeg er imponeret over samarbejdet mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. 
Jeg er imponeret over hele Europas resolutte håndtering af krisen. 
Jeg er imponeret og fortrøstningsfuld!                                                                                                                    
Så var det, at jeg tænkte 
Hvad nu hvis klimakrisen blev mødt af samme lederskab fra Mette Frederiksen, samme resolutte 
styrring fra både regeringen, folketinget, arbejdsmarkedets parter, fra hele Europa og bakket op af 
befolkningen? 
Så ville jeg være meget imponeret og fortrøstningsfuld! 

Koncerten med Søs Fenger, som næsten var udsolgt, blev i de første hektiske dage af 
Coronaen flyttet, så der stadig bliver mulighed for at opleve Søs Fenger i Skårup til en 
erstatningskoncert d. 11/9 – 2020! 

Alle havde her mulighed for at få deres billetter refunderet, hvis de ikke kunne komme den 
11/9, men langt de fleste ønskede at beholde deres billetter, og tak for det!                             
Status er den, at der pt. er 38 billetter til salg - så du kan stadig nå at købe en billet på til Søs 
Fenger på Billet.dk! 
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GYMNASTIK I SKÅRUP 
Selvom vores sæson, som så meget andet, blev afbrudt lige inden vi 
skulle ud og vise hvor dygtige vi er blevet, skal i ikke snydes for lidt 
dejlige billeder. Lørdag d. 29/2 nåede vi nemlig lige en tur til 
Svendborg, hvor Skårup Idrætsforening lavede en flot opvisning i 
den store idrætshal. Alle vores børnehold og instruktører havde 
forud for denne opvisning, sammensat et helt særlig program. Den 
store opgave lå i at få alle Skårup´s hold, til at lave en opvisning på 
tværs af alder. Vores Krudtugler, Spring og Rytme piger, og vores 
nye Dansehold, var på gulvet. I g jorde det så flot, og vi er meget 
stolte af jer allesammen. Her kommer lidt billeder fra dagen. 

Både fanen og humøret 
var højt. Spring og Rytme 
pigerne var både spændte 
og lidt nervøse, så var det 
godt at ha Carsten ved 
deres side :-) 



41

Vores nye hold i foreningen, de små og seje Dansepiger, gav den gas 
på gulvet, under ledelse af vores dygtige instruktører Johanne og 
Josefine. Desværre, så har Johanne og Josefine ikke mulighed for at 
træne pigerne i næste sæson. Så sidder du derude og tænker at det 
kunne være en spændende opgave, så skriv eller ring gerne til Tina 
Greve på 28802308     

Vores seje krudtugler var også på gulvet. Se, så fine de er i røde 
bluser og på række. Der var fuld fart på, med kolbøtter og andre 
flotte spring. 
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Til sidst i opvisningen, havde alle hold og instruktører lavet en flot 
fællesserie. Vi er ret imponerede over, så meget i har lært i denne 
sæson, der var virkelig gang i den. Vi havde også glædet os rigtig 
meget til at se alle gymnasterne på gulvet i Skårup Hallen d. 21/3, 
men sådan gik det desværre ikke. I gymnastikudvalget snakker vi 
om muligheden for at lave noget gymnastik sammen til SIF`s 
jubilæum i juni (mere herom senere)  
Vi vil ihvertfald benytte muligheden for at takke alle vores 
instruktører, hjælpeinsruktører, jer forældre og ikke mindst vores 
altid glade, aktive og spændstige gymnaster, for en god sæson.  
Vi håber at se jer til efteråret, hvor vi er klar med endnu en 
gymnastiksæson. 

-Gymnastikudvalget i Skåup
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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

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
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Pris: 3457,- 

pr. år
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Nyt Fra Åbyskov Forsamlingshus 
Samlet, redigeret og foto af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
 
 
 
 

 

Covid 19 - Hvordan tegner fremtiden sig for forsamlingshuset? 
 

Et spørgsmål, der er naturligt at stille i skri-
vende stund. Hvorfor? 
 
Aktuelt ved vi ikke, hvor længe vi er 
begrænset af de anbefalinger og beslutninger 
der er og vil blive truffet som en følge af 
Covid 19. 
 
Det vi ved er, at vi i forsamlingshuset har 
måtte aflyse alle vore arrangementer i marts og 
april måned, måske også helt frem til juni, 
hvilket også gælder flere udlejninger. Det 
betyder manglende indtægter.  Manglende 
indtægter kan få betydning for forsamlings-
husets fortsatte beståen, men lad os se hvordan 
det hele udvikler sig, men en bet er det. 
 
Vi skal ikke beklage os eller foruddiskontere 
evt. økonomiske problemer, der kan opstå i 
den resterende del af året, men som det ser ud 
lige nu, er udsigten for husets økonomi ikke alt 
for god.  
 
Hvorfor gør vi opmærksom på det? 
 
Det er meget enkelt.  Der kommer en tid efter  

Covid 19.  Hvor vi kan sige:  Har vi ikke haft 
brug for støtte før, så får vi det nu og opfordre 
til at bruge huset, kom og vær med -  
opbakning og støtte er en nødvendighed. 
 
Vi har som oftest haft god søgning til arran-
gementer i forsamlingshuset, men når det 
bliver hverdag igen, er der meget der skal 
indhentes. Vi vil have meget brug for, at 
mange fra lokalområdet bakker op om og 
bruger forsamlingshuset, gør I det, blive det 
både en økonomisk støtte og et skulderklap til 
alle de frivillige, der gør en indsat for at holde 
gang i huset = et ønske om at vi har et 
Levende Forsamlingshus i lokalområdet. 
 
Vi tror på, at der også er andre end os, der vil 
arbejde frivilligt omkring forsamlingshuset. 
Mange kan se, at det er et gode at have et 
lokalt samlingssted.  Kan du også se det, så 
kom og vær sammen med os. Det være sig i 
støttegruppen eller til enkelte og praktiske 
opgaver i huset og ved arrangementer. 
 
Du kan bare kontakte en fra bestyrelsen eller i 
støttegruppen – din indsats vil blive værdsat. 

 
 

 
 
I et gammelt hus er der altid brug for hjælpende hænder til bl.a. vedligeholdelse både ude og inde. 
Vil du være med, så kontakt f.eks. Jørgen på tlf. 4224 7143, Ellen på tlf. 4224 4854 eller Aase på 
tlf. 6128 2883. 

▄ 
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Hvad sker der i forsamlingshuset indtil Sankt Hans? 
 
I skrivende stund må alt vedr. forsamlinger og 
det at mødes, anses for at være forbundet med 
usikkerhed, hvor længe er der begrænsninger for 
at kunne samles- det ved vi jo ikke, men vi kan 
håbe på at der bliver normale tilstande inden alt 
for længe. 
 
Der kan ske hvad som helst omkring 
muligheden for at samles, det ved vi heller ikke 
noget om: 
Foredraget den 19. maj kl. 19.00 med 
Christian Libergreen kan måske gennemføres.  
Vi kan håbe på det! 
 

 
 
Christian må betegnes som en: Jordomrejsende 
med budskaber om livet og samarbejde. Han er 
uddannet navigatør, og har rejst tværs over 
Canada alene som 17 årig, cyklet New Zealand 
rundt og tilbragt 26 måneder i Nordøstgrønland 
med Sirius-patruljen. 
 
Christian er en eventyrer, der ikke ser nogen 
hindringer, hvad enten det er i naturen, eller om 
det så er at få et sammenhold til at fungerer.  For 
så længe man er positivt indstillet, skal man nok 
finde en løsning.  
 
En stor drøm gik i opfyldelse i 2012, da han helt 
alene tog på en 260 dages lang jordomsejling 
uden stop undervejs. Det er netop denne tur vi  

skal høre om, en tur der ikke var uden ud- 
fordringer og forhindringer.  Det er et spændende 
og indlevende foredrag. 
 

Christian har bl.a. skrevet bogen ”11 meter 
frihed” om sin jordomsejling som alene og uden 
at gå i land under turen. 
 

Arrangør: Støttegruppen. 
 

Pris: For foredrag og kaffe med kage 130,00 kr., 
børn 75,00 kr. 
 

Tilmelding: Senest den 15. maj på 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk. 
 
Følg med på forsamlingshusets hjemmeside: 
www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
 
I maj skal vi også meget gerne have afholdt 
husets generalforsamling. 

▄ 
 

Hvad sker der i juni, hvis alt går vel? 
 
Der arbejdes på at få lavet aftale om et spænd-
ende foredrag, en aften med fællessang, måske 
bliver der familiebrunch, en fællesspisning eller 
noget helt andet. Vi ser også på muligheden for at 
gennemføre et af de arrangementer, der er blevet 
aflyst.  
 
Se derfor på forsamlingshusets hjemmeside: 
www.aabyskov-forsamlingshus.dk om hvad der 
måtte komme af tilbud til en god aften. 
 
Sankt Hans den 23. juni sammen med 
Åbyskov Strandcamping – Vi forventer at 
begynde kl. ca. 18 og bålet forventes tændt kl. ca. 
20.30, men se mere om arrangementet på 
forsamlingshusets hjemmeside når tiden nærmer 
sig. 

 
▄ 
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”Aflyste” arrangementer – måske afhol-
des nogen af disse senere i 2020! 
 
 Foredrag med Peter Tanev. 
 Forårs- og støttefest m. John Mogens Jam. 
 Søndagsunderholdning for børn. 
 Generalforsamling. 
 Koncert med Gudmekoret. 
 Familiebrunch. 
 Loppemarked. 
 Fredagsbar. 

▄ 
 
Afholdte Arrangementer! 
 
Fastelavnsfest søndag den 23. februar 2020: 
 
Ingen i år lykkedes det at få afholdt fastelavn 
med tøndeslagning m.m., hvilket lod sig gøre i 
samarbejde mellem nogle småbørnsfamilier og 
støttegruppen. 
 
Katrine og Chatrine skriver om fastelavn! 
 
Endnu en gang var der gang i den i Åbyskov 
Forsamlingshus. 
 
Der var fuld knald på udklædningen i år med 
flot fremmøde på 60 børn og voksne. 
 
Efter der blev slået katten af tønden, blev der 
spis hotdogs til den store guldmedalje.  Børnene 
morede sig med forskellige selskabslege og der 
blev kåret bedst udklædte pige og dreng og 
voksen. 
 
Dagen sluttede med fastelavnsboller og kaffe og 
ballonleg. 
 
Dejligt med så stort et fremmøde.  Vi vil gerne 
opfordre til at alle tilmelder sig inden tilmel- 
dingsfristen, det giver mere tid til planlæg-
ningen.  
 
På glædelig gensyn næste år. 
 

 
 

 
 

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Find mig på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.
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Tinas små sommerfugle
P.A Wedelsvej 11
Tina: 22 58 32 98

Tinalaursen1@live.dk

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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SIF´s historie gennem de sidste 100 år. 
 
 
 

På bedste vis har jeg prøvet at skrive klubbens 100 års historie i store træk.  
I hallen vil der i forbindelse med jubilæet, være en udstilling med historier, 
diverse udklip og billeder.  
 
 
 
Tidslinje for klubben.  
 
1920: Klubben startede op 01.07.1920 (SB)  
1965: Klubhus bygges af frivillige af SNG og SB i fællesskab.  
1966: Lysanlæg laves af frivillige på træningsbanen. 
1968: Tribune på kampbanen bygges af frivillige. 
1970: Damefodbold starter. 
1970: Klubben får sit første stadion ur. 
1970: Vennerne starter med spillegilder.   
1972: Det første klubblad udkommer. 
1984: Stanni har som den første spiller, spillet i klubben i 50 år.  
1985: Klubkassen var tom. Tjente 40.000 ved at lægge fliser hos Jørgen 
Jensen 
1993: Sammenlægning af klubberne: SNG og SB = SIF 
2000: To nye tennisbaner tages i brug – tillige Beach Volleybaner og 
petanque baner.  
2009: Aktivitetscenter indvies med 2 kunststofbaner samt legeplads 
2014: Kulturhuset indvies 
2015: Klubhuset har 50-års jubilæum 
2019: Indvielse af nyt stadion ur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIF´s historie gennem de sidste 100 år. 
 
 
 

På bedste vis har jeg prøvet at skrive klubbens 100 års historie i store træk.  
I hallen vil der i forbindelse med jubilæet, være en udstilling med historier, 
diverse udklip og billeder.  
 
 
 
Tidslinje for klubben.  
 
1920: Klubben startede op 01.07.1920 (SB)  
1965: Klubhus bygges af frivillige af SNG og SB i fællesskab.  
1966: Lysanlæg laves af frivillige på træningsbanen. 
1968: Tribune på kampbanen bygges af frivillige. 
1970: Damefodbold starter. 
1970: Klubben får sit første stadion ur. 
1970: Vennerne starter med spillegilder.   
1972: Det første klubblad udkommer. 
1984: Stanni har som den første spiller, spillet i klubben i 50 år.  
1985: Klubkassen var tom. Tjente 40.000 ved at lægge fliser hos Jørgen 
Jensen 
1993: Sammenlægning af klubberne: SNG og SB = SIF 
2000: To nye tennisbaner tages i brug – tillige Beach Volleybaner og 
petanque baner.  
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2015: Klubhuset har 50-års jubilæum 
2019: Indvielse af nyt stadion ur 
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Der er bl.a. 4 i klubbens historie, der har været med til at gøre klubben til det, 
den er i dag:  
 
Musiker Hedegaard:  
Stiftede klubben d. 01.07.1920 sammen med flere fra Skårup. Var formand 
fra 1920 til 1944:  
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Derefter trådte Frits Nielsen til og var formand fra 1944 til 1963. Frits gjorder 
et fantastisk stykke arbejde for klubben, han kridtede banerne op, satte mål 
net i op til kampene, slog græsset på den gamle fodboldbane med lånehest 
fra husholdningsskolen til at trække plæneklipperen. Tillige cyklede han rundt 
og gav tilsagn til de spillere der skulle være med til kamp på sin Brandenborg 
cykel, Frits havde nemlig ikke telefon.  
Marie, Frits´ kone, sørger for vask af trøjer, da der ikke var vaskeri i klubben. 
Der var nok nogen der ville slå sig i tøjet, hvis de blev budt det i dag.  
Jeg har kendt Frits siden 1953, hvor jeg startede med at spille fodbold i 
klubben. Frits var en person der levede og åndede for klubben.  
 
 
Arne Maegaard overtog posten som formand i 1963 til 1976 – og igen fra 
1978 til ?.  
Arne var en utrolig fremsynet og stærk formand, som fik sat meget i gang. 
Han sørgede for at vi i 1965 kom fra tørveskuret ved Skårup Skole og ned til 
Åbyvejen. Listen ovenfor, viser nogle af de bedrifter han som formand fik sat i 
værk. Foruden at bestride formandsposten var Arne en habil fodboldspiller i 
klubben. Desuden sad han i det gamle sogneråd og senere i byrådet. En 
utrolig dygtig og driftig mand. 
 
Johannes tømrer, som alle vidste hvem var, havde på et tidspunkt også 
formandskasketten på, årstallene er desværre uklare i skrivende stund. Men 
alligevel en utrolig uselvisk og meget hjælpsom person. Han var primus 
motor, da vi i 1965 skulle bygge det nye klubhus.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Senere da snakken kom om vi skulle være med Sydøstfynshallen sagde, 
Johannes Jensen, at vi selv i Skårup kunne bygge vores egen hal.  
Han stod for byggeriet, der var derfor ingen udgifter til arkitekt, da Johannes 
klarede det, uden vederlag. Han sad i det gamle sogneråd og senere i 
byrådet. Vi har meget at takke Johannes tømrer for. Han nåede heldigvis at 
opleve hallen i brug, inden hans død i 1972.  
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På billedet ses Tage Larsen 
– murerarbejdsmand ved 
Basse Murer. Række 
materialer op på stilladset. 
Under opførelsen af hallen 
vinteren 1969.  

Fra venstre:  
Venstres viceborgmester 
Gunnar Nielsen med frue, 
tømmermester Johannes 
Jensen, Arne Maegaard fra SB, 
Jørgen Henriksen fra SNG, 
Sognerådsformand Jens Møller 
Larsen, Jørgen Basse Nielsen 
fra SB, Arne Frederiksen fra 
SNG.  
Forrest: Haludvalgets formand 
Kurt Rasmussen fra SB.  

 
 
 
 
Senere da snakken kom om vi skulle være med Sydøstfynshallen sagde, 
Johannes Jensen, at vi selv i Skårup kunne bygge vores egen hal.  
Han stod for byggeriet, der var derfor ingen udgifter til arkitekt, da Johannes 
klarede det, uden vederlag. Han sad i det gamle sogneråd og senere i 
byrådet. Vi har meget at takke Johannes tømrer for. Han nåede heldigvis at 
opleve hallen i brug, inden hans død i 1972.  
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Tilbage i 1960 havde SNG et fantastisk udendørs damehåndbold hold, de 
havde tilhold ved den gamle skole. De mestrede at blive Danmarksmestre 
hele 6 gange.  
Holdet bestod af damer fra Skårup Sogn og omegn. For at nævne nogle var 
bla. Ellen Thomsen, Anni Buch, Stanni Bærholm, Inger Larsen, Gerda 
Jeppesen, Anne Grete Jeppesen og Hytte Halberg.  
 
Klubben havde også et herrehåndbold hold, som også fik et enkelt 
Danmarksmestre skab i hus, med bla. Arne Møller Larsen på holdet.  
 
Den gamle fodboldbane som var ejet af Skårup Seminarium, blev flittigt brugt. 
Seminariet og øvelsesskolen brugte den i dagtimerene og SNG brugte til 
håndbold og SB til fodbold om aftenen. – Derfor var det ikke så sært at der 
manglede lidt græs hist og pist.  
 
Gymnastikken spillede en stor rollen for byen, specielt om vinteren. Da der 
ikke var meget andet man kunne gå til. Seminariets gymnastiksal, måtte huse 
de mange hold, da der den gang ikke var gymnastiksal på Øvelsesskolen. 
Heldigvis var der nogle gode kræfter og ledere til at styre dette. Bla. Karen og 
Henry Andersen, fra Holmdrup Huse, begge har gået på Ollerup 
Gymnastikhøjskole.  
Dengang boede den tidligere kulturdirektør, Jan Christensen, i Skårup. Han 
var også instruktør bag flere gymnastikhold. Hans mor, tilbragte også mange 
timer med forskellige hold, dette forsatte hun med højt oppe i årene.  
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Stadion uret fra 1970. Billedet er fra 1985:  
 
Fra venstre: Claus D. -  Lars H. – Kaj S. – 
Gunnar N. – Thorning J. – Niels J. – 
Claus J. – Jan S. – Søren D.  
Træner: Leif ”Skejs” 
Senior Formand: Jørgen ”Basse” 
Holdleder: Poul A.P. ”Speddi” 
 

Sommeren 2019.  
 
Erik Potempa, fra Fynske 
Bank overrækker check 
på 12.000 kr. til nyt 
stadion ur.  
 
Bagerst set: Bjarne, 
Torben K, Thorning, 
Martin, Bo I og Bo T.  
 
Forrest: Henrik, H.P, Jan,  
Michael, Torben C, Per, 
Erik, Allan og Basse: 
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Klubbens første 50 års jubilar.  
Stanni i aug. 1984 

Ovenstående er skrevet ud fra 
hukommelsen, da Lokalhistorisk 
Forening er midlertidig lukket pga. 
Corona.  
 
 
På jubilæumsudvalgets vegne.  
 
                                         Basse 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

Telefon vedr. daglig drift - 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. 

 KKrriissttiiaann  KKøøllllnn    
TTllff..  4400771111334444  

AAggrrooNNaattuurr  
  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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

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

post@vejstrupblikvvs.dk

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk
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Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Fyns
Havedam ApS

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

Fyns Havedam ApS • Knarreborg Møllevej 8 • 5883 Oure
www.fynshavedam.dk  • info@fynshavedam.dk
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Skårup Hallens 50-års jubilæum 2020. 
 

D. 5. september 1970, blev Skårup hallen indviet.  
Det var en stor dag for gymnastikforeningen, boldklubben og for hele Skårup by.  
Nu kunne man bla. spille håndbold indendørs, så ellers kun har kunne spilles om 
sommeren udendørs ved skolen.  
De gode faciliteter for håndbolden resulterede i, at vi fik et herrehold i 
Danmarksserien. Hvem husker ikke brødrene Kaj og Poul Fick, Arne Møller Larsen, 
Hans Skovgaard, Arne Bondo, Egon, Olav, Arne Frederiksen m.fl. Det var nogle 
drabelige opgør mod GOG med mr. GOG – Poul Syberg, som spilstyrer.  
 
I 1967 startede Skårup Boldklub, badminton op på skolen med to baner. De fik også 
muligheden for at flytte træningen til større og bedre faciliteter i hallen, hvilket gav 
mulighed for mange flere spillere. Lige så vel som bordtennis også rykkede fra 
skolen.  
 
De nye muligheder med hallen, åbnede også døre for nye sportsgrene til byen.  
Bo Isaksen fik en stor Volley afd. op at stå. De kunne senere hen hive mange 
Danmarksmesterskaber hjem til klubben.   
 
I nye tid er fitness afd. kommet til, med nye lokaler som giver mulighed for at tilbyde 
en masse forskellige hold – Hvilket har gjort at der er et flot medlemstal.  
 
I 2014 blev Skårup Kultur og Idrætscenter indviet efter en omfattende om – og 
tilbygning af hallen, hvor rigtig mange frivillige lagde mange timers arbejde for at 
dette store projekt var muligt.  
Bygningen huser og tilbyder flere forskellige tilbud bla. Lokalhistorisk forening, 
biblioteket, Tweenklubben, ungdomsklub, mødelokaler mm. Faciliterne udlejes til 
forskellige formål.  
 
En stor tak til, Richard Sørensen, Lokalhistorisk forening for hjælp om Skårup hallens 
historie.  
 
På vegne af jubilæumsudvalget.  
Basse.  
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En lille appetit vækker for d. 13.6.2020 -20.6.2020. 
-  

ALT DETTE ER MED FORBEHOLD FOR COVID-19. – FØLG EVT. VORES 
FACEBOOK SIDE: 100 ÅRS JUBILÆUM SKÅRUP IF 

 
Foyeren bliver udsmykket med forskellige billeder og artikler mm.  

Hvor der vil være mulighed for at, 
 se Skårups IF og hallens udvikling gennem tiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lørdag d. 13.6.2020 er der den årlige torvedag ved SuperBrugsen.  
I år vil der igen være mange spændende boder. Som noget nyt i år vil der være 

outdoorbike, med højt musik og forskellige instruktører 
– Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. 

AFLYST
pga Covid-19 situationen
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Der vil være gratis hoppeborg for 
de mindste hele ugen.  

Kl. 16-20 AFLYST
pga Covid-19 situationen
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Basses fodboldveteranerne igennem tiden, lufter 
støvlerne fredag. 19.6.2020 på Skårup Stadion.  

 
 
 
 
  

    FENDERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På vegne af Jubilæumsudvalget. 
           Rikke Lysbjerg og Kitt West 

TORSDAG D. 18.6.2020 HÅBER VI PÅ AT KUNNE SE BYENS DYGTIGE GYMNASTER, VISE 
DEN ÅRLIGE GYMNASTIK OPVISNING, SOM DESVÆRRE BLEV UDSAT PGA. COVID-19 

 
Lørdag d. 20.6.2020 slutter vi ugen af med et brag 

af en jubilæumsfest. Find dine gamle holdkammerater,  
tag naboen under armen eller andet godt folk på din vej,  

så spiller Fenders op til dans og en festlig aften og lad os sammen  
fejre vores jubilæum og at hallen bliver 50 år. 

AFLYST
pga Covid-19 situationen
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Den frodige Have + det løse !                   Tekst og Foto: Jakob

Her i skrivende stund først i april, skinner 
solen næsten hver eneste dag, og det har 
stort set ikke regnet de sidste tre uger. Det 
er perfekt havevejr, her hvor man for det 
meste alligevel skal blive hjemme.


Vinen i drivhuset er nu sprunget ud, og til 
juli og august er der lækre søde stenfri 
vindruer. 

Jeg har lavet nogle stiklinger af vinen i 
efteråret, så hvis der er nogen, der kunne 
tænke sig en plante, så giv mig et praj.


Som nogen måske har læst i tidligere 
indlæg, er jeg nu gået over til en anden 
måde at dyrke køkkenhaven på. Kort 
fortalt, så bliver jorden ikke gravet eller 
fræset mere, men dækket med et lag  
kompost eller hestegødning om efteråret.

Det holder stort set alt ukrudt væk, og 
efter en let rivning om foråret, er jorden 
klar til såning. 


Det skal dog siges, at der er et stykke 
arbejde, der skal gøres med hentning og 
spredning af møg og kompost i efteråret.


Der er selvfølgelig ikke noget i vejen med 
den mere traditionelle metode, med at 
kultivere eller grave jorden, men med 
ikkegravnings metoden, lader man 
mikroorganismer, regnorme ect. gøre 
arbejdet. Jorddækningen bliver langsomt 
nedbrudt og hermed frigøres det  
nødvendige kvælstof, fosfor og kalium til 
jorden, som grøntsagerne har brug for.


Hvis man går og tænker på, at det kunne 
vær rart med en lille køkkenhave og ikke 
rigtig har prøvet det før, så start med et 
mindre overskueligt jordstykke. Grav 
græstørvene af på et solfyldt sted i have, 
kultiver og riv det fri for sten og græs.

Der skal også bruges noget gødning, og 
de fleste har nok ikke lige kompost til 
rådighed, men der findes et godt alternativ 
på marked som hedder Naturgødning. 


Kartoflerne er lagt 
i jorden, og om et 
par måneder er 
der nyopgravede 
asparges kartofler, 
det er hele 
arbejdet værd. 
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Den frodige Have + det løse !                   Tekst og Foto: Jakob

Gødningen er produceret af

dyregødning og er således ikke kemisk 
fremstillet. Gødningen indgår derfor 
perfekt i den økologiske have og skader 
ikke jordens mikroorganismer og 
regnorme.

På emballagen er det udførligt beskrevet 
hvor meget, og hvornår der skal gødes. 
Gødningen forhandles i de lokale 
byggemarkeder.


Som nystartet køkkenhaveejer, er det 
bedst at starte med et mindre antal 
grøntsager, der ikke er for svære at dyrke.

Jeg vil foreslå at man lægger kartofler, 
sætter stikløg og sår radiser, salat, persille 
og grønkål til en begyndelse. 

Disse grøntsager er nemme at dyrke, og 
giver næsten altid et godt resultat. 
Grønkålen er en fantastisk plante, der 


De sidste rødbeder fra kulen i drivhuset.


tåler frost, og kan således står i haven 
langt hen på foråret. Når den har fået frost, 
bliver den mildere i smagen, og er 
fortræffelig at bruge som salat med 
appelsiner og æbler, samtidig med at den 
er smæk fyldt med vitaminer.

April måned og en jordtemperaturen på 
omkring 8 grader, er et perfekt tidspunkt 
at starte op på.

Fordelene ved at dyrke sine egne 
grøntsager er mange. Man får frisk luft og 
motion, der er ikke giftrester fra 
sprøjtemidler, det er stort set co2 neutralt, 
man hænger ikke på gadehjørnerne og så 
smager helt friske grøntsager bare bedre.


Og så til noget andet. Desværre er 
opmærksomheden på klimadebatten for 
en tid næsten sat på nul, og samtidig 
fældes gamle træer, stynede popler og 
krat i det åbne land i stort omfang. Træet 
ryger i fjernvarmeforsyningen, idet vi i 
Danmark har en uforsvarlig udbygning 
med biomasse, der ikke har sikret 
bæredygtighed i det træ, der bliver brændt 
af.

Det har stor betydning for alle de truede 
dyrearter, idet deres naturlige levesteder 
bliver fjernet.

Vi må håbe, der er penge og politisk vilje 
tilbage efter “krisen” til at få gennemført 
den Biodiversitets-pakke, der skal føre til, 
at vi får mere urørt skov og 
sammenhængende natur i Danmark.


Stadig friske og sprøde lige til at spise.
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE
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Skårup-stjerneskud 
Skårup-pigen smukke, smilende 32-årige Kathrine Windfeld har i 2016 fået sit helt store 
gennembrud som jazzpianist, komponist, arrangør og orkesterleder. Ved den nylige prisuddeling, 

Danish Music 
Awards jazz, var 
Kathrine 
nomineret i 3 af 
6 kategorier og 
endte med at 
blive kåret som 
”Årets NYE 
DANSKE 
JAZZNAVN”. 
Højere kan man 
ikke stige på den 
danske jazz-
himmel. 
Nu ligger en 
verden åben for 
hende, hvilket 
bl.a. indebærer, 
at hun skal 
komponere et 
10 minutters 
værk til radioens 
Big Band, 
komponere 
værker til jazz-
hus Montmartre 
og i marts 
indspille en CD 
på det meget 
anerkendte 
pladeselskab, 
”Stunt”. 
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Kathrine er ikke kommet sovende til sin succes. Hun har knoklet, men har altid haft en nogenlunde 
klar fornemmelse af den sprudlende, improviserede musik, hun ville spille.  

I 1989 flyttede hun sammen med bror Christian og forældrene Peter Windfeld og Ragnhild Thule 
Hansen ( begge lærere ved Svendborg gymnasium) ind i en rummelig og charmerende villa på 
Nørremarken. Det var et hus, der emmede af musik, for her havde Oluf Ring boet. Ring byggede 
huset i 1932, mens han var 
musiklærer ved Skårup 
Seminarium, og han er som 
bekendt den berømte komponist 
til en række klassikere i den 
danske sangskat (f.eks. ”Se nu 
stiger solen”, ”Danmark, nu 
blunder den lyse nat”, ”Hvor 
smiler fager den danske kyst” og 
m. fl.). 
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Da Kathrine og familie rykkede ind, blev der igen musik i huset. Mor Ragnhild spillede og spiller 
stadig på flygelet, der står på samme sted, hvor Rings flygel stod, og hun har altid sunget i kor. 
Med Kathrine synes udviklingen at gå i ring – om jeg så må sige – for nu sidder der igen en kreativ 
og højt estimeret komponist ved flygelet. 

Kathrine begyndte tidligt at gå til 
klaverundervisning, og som 9-10 årig spillede 
hun ved den navnkundige Skårup 
musikfestival. Da hun gik i gymnasiet mødte 
hun pianisten ”Skumme”,alias Peter Bom 
Mikkelsen, og det møde, fortæller Kathrine, 
var afgørende for hende. Han så hendes talent 
og skubbede på: ”Se at komme i gang, du 
kan!” 
Efter studentereksamen fulgte så et langt og 
varieret uddannelsesforløb. Først et afgørende 
år på den rytmiske højskole i Vig i Odsherred, 
hvor hun for alvor begyndte at komponere og 
en tid overvejede, om hun skulle satse på at 

blive sanger eller pianist. Så fulgte nogle år i København, hvor hun studerede musikvidenskab, men 
det var den aktive musik, der trak, og i nogle år udfoldede hun sig i et band, der kaldte sig 
”Gespenst”. Kathrine flyttede nu teltpælene til Sverige, nærmere bestemt jazzskolen ”Fridhem” 
ved Lund, hvor hun i 2 år fulgte en improvisations-linje for piger. Nu var hun klar til 
Musikkonservatoriet i Malmø, hvor hun studerede i 4 år.  
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I 2014 samlede Kathrine et hold af 15 danske, svenske og norske musikere og skabte et band, der i 
al sin enkelhed kom til at hedde ”Kathrine Windfeld Big Band”. De holdt koncerter og indspillede 
en CD, der vakte stor opsigt. Niels Lan Doky hyrede dem som husorkester på spillestedet ”The 
standard”. Det blev til flere koncerter med kendte solister, bl.a. Mike Stern (billedet) og en ny CD, 
Aircraft, i 2015.  
 

 
 
Alle anmeldere er begejstrede for Kathrine. Doky siger: ”Kathrine 
Windfeld er en af de mest kreative og forfriskende nye artister, som 
er dukket op på den danske jazzscene i mange år. Musikken er både 
original, intelligent og udfordrende og samtidigt stærkt 
appellerende”. Per Rask Madsen skriver i Information: ”Kathrine 
Windfeld kan alt som jazzkomponist og –arrangør og fornyer 
bigbandet med et ungt hold, der spiller røven ud af bukserne. Der er 
ingen svage punkter på Kathrine Windfelds revitaliserende big band-
album. Det er forfriskende, når en vital og tilsyneladende ustoppelig 
kraft som Kathrine Windfeld dukker op i det danske musikliv”. 
Og så er hun også billedkunstner. 
 
 
 

Kathrine gik på Skårup skole, og her sidder hun med sine klassekammerater i 3. klasse. 
På fløjen Anne Grethe Andersson 
Første række f.v: Michael Carlsen, Peter Bøg, Maja Borch Hansen, Søren Larsen. 
Anden række: Dat Quoq Ha, Mathias Anderskov, Tri Tu Huynd, Louise Kofoed Kjeldsen, Tobias 
Sander Nielsen, Christina Storm Dinesen, Kathrine Windfeld. 

Tredje række: Jesper Tranholm Madsen, Rene Hegaard, Jacob Christiansen, Henriette Elsborg, 
Tania, Sofie Nymark Rasmussen, Dennis Hegaard. 
Fjerde række: Mikkel Fønsskov, Stefan Pilgaard Toft, Troels Isaksen, Ulrich Lerche, Mads Bondo, 
Jacob Svendsen-Tune, Nina Østergaard Christensen, Mads Nielsen, Birk Koldegaard. 
 
 
 
”Folk og Fæ” ønsker Kathrine alt godt i hendes videre karriere! 
 
 
            Tekst: Olaf Søndberg       Foto: Henning Philbert og andre 
 
 



Støt det lokale samfund 
med en annonce i Folk & Fæ

Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 private husstande 
i “Vores Distrikt”: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.

Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet

5881 Skårup
5882 Vejstrup

5883 Oure

Priser pr. år:
1 felt                      1757,-

2 felter               3412,-

3 felter (højkant)  5120,-

4 felter               6411,-

5 felter (højkant)  8314,-

6 felter            10.033,-

1 side=10 felter  16.021,-

Dit firma, forening eller andet kan tegne et sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i nævnte område.
2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig 

del af den ligger i nævnte område.

Støt bladet med et beløb, når vores indsamlergruppe 
kommer rundt med bladet i august.

Du kan nu også støtte med et beløb via MobilePay 2548 7386



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Onsdag d. 29. april kl.14.00 
Modeopvisning i Skårup Pensionistforening.

Onsdag d. 13 maj kl. 9.15 
FORÅRSUDFLUGT til 
Ditlevsdal Bison Farm.                                                                                           

(læs mere inde i bladet) Skårup Pensionistf.

Lørdag d. 13. juni kl. 12-18
Torvedag på Torvet i Skårup

Lørdag d. 13. juni - lørdag d. 20. juni
Jubilæumsdage i SIF - SKI

Søndag d. 14. juni kl. 15.00
100 års jubilæum i SIF - SKI

Vær opmærksom på at alle arrangement-
er afholdes kun hvis der er lovmæssig 

grundlag for det

Arrangementer i Kulturcafeen; 
Se inde i bladet & på www.folk

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944

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

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

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

Arrangementer i Skårup pensionistforening; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nye arrangementer i Vejstrup Valgmeninghed; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

AFLYST


