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Kære Folk & Fæ læser!
Som mange sikkert husker fra sidste blad, blev alle  

lokalpolitikere her i ”vores distrikt” inviteret til at  

indsende en side om sig selv og det politiske parti, de  

repræsentere her til kommunevalget tirsdag d. 19.  

november 2013.

Vi lovede også, at Folk & Fæ ville besøge samtlige  

politikerer fra distriktet, der bliver indvalgt i byrådet i  

Svendborg, for at høre om de kan gøre en forskel  - - 

noget positivt i forhold til deres lokalområde  – f. eks.  

ang. de dårlige busforbindelser, der er her i området.

Betingelserne for at kunne deltage er: Politikeren skal  

have fast bopæl i ”vores distrikt” som er: Skårup 5881,

Vejstrup 5882 og Oure 5883.

Efter deadline her i dag kl. 17,00 er der kun en 

politiker, der har fulgt vores opfordring om at 

indsende en side til Folk & Fæ. !!!???
Vi synes jo selv, det kunne være spændende at kende de  

forskellige lokale politikere, - men – men – måske læser  

de slet ikke Folk & Fæ. 

Bare ærgerligt!!!!!!

Så bliver det jo spændende at se, om nogen fra  

lokalområdet bliver valgt ind i Svendborg byråd.

Det nye Kultur- & Idrætscenter skrider planmæssigt  

frem, - og der er virkelig noget at glæde sig til. 

Det bliver helt afgørende for Centrets succes, at så  

mange borgere som muligt fra hele lokalområdet melder  

sig til at deltage på den ene eller anden måde.

Derfor: Tilmeld dig på blanketten på midtersiden i  

bladet, eller kom og vær med, når der afholdes møder til  

orientering om projektet. 

Dette sker bl. a. på: 

Skårupaften fredag d. 15. november,  

hvor Kultur -& Idrætscentret vil  

fortælle om muligheder og nye tiltag.

Se annoncen andet sted i bladet.
Deadline for næste blad er:

Mandag d. 2. december kl. 17,00

Afleveres i vores postkasse i SuperBrugsen eller  

sendes til Anja:   anja@skaarupgrafisk.dk     

Bladet udkommer onsdag d. 18. december.

Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ

Henning Philbert
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                                                                       Tekst Helle Bøving - Fotos: Torben Sørensen og Henning Philbert 

Lørdag den 14. september var der - ligesom sidste år - Kulturfest i Seminarieparken, så det kan jo omtrent kaldes 
en tradition. Ja, og hvorfor egentlig ikke fra nu af gøre det til en fast tradition?  
Skårups foreninger og erhvervsdrivende arbejder godt sammen og støtter op med hver sit bidrag til dagen, og det 
fælles sigte er åbenbart: En god dag med musik, samvær, indhold og kultur. Og når så endda solen gav sit bidrag 
og strålede fra en dejlig blå himmel - indtil det sidste telt var pakket ned - så kan man jo ikke bede om mere. 

Fra sidste års første færd var 
hensigten med kulturfesten at 
vække den forladte og 
deprimerende tomme park til 
live - først og fremmest med 
glade mennesker og liv. Og da 
højskoletanken, der jo ligger bag, 
handler om kultur, sang og musik 
og ikke mindst fællesskab, kan 
man sige, at årets kulturfest - 
igen - var et godt eksempel på, at der i Skårup er vilje til og grobund for at skabe noget skønt og meningsfyldt ved 
fælles hjælp: flagalléen (Borgerforeningen), madboden (Carlos m. familie), kage- og kaffeboden 
(Pensionistforeningen), øl- og vandvognen (Idrætsforeningen), Æble- og frugtboden (Ullemose Frugt) plus alle de 
frivillige hænder, der har været yderst velvillige og klar til at gøre noget for sagen, OG DA HELLER IKKE MINDST 
alle dem, der frivilligt gav os alle en oplevelse: musikerne, sangerne, talerne og vores allesammens lydmand - 
Juan!    TAK TAK TAK til jer alle! 

Øster Åby Friskoles kor med band og dirigent 
Helge Stochmar lagde ud med en buket dejlige 
sange og fællessang .... 

 

  

 

 
 

 

 

 

... og blev afløst af 
André og Anders om 
den Half-danske, 
ikke så kendte 
sangskat:  
'Noget om strøm', 
'Noget om lykke' og 
noget om jungleliv, 
søvnløshed og 
endda billigrejser - 
udsat for Andrés 
melodier.... 
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Claus Baba gav den hele 
armen med blues og sin helt 
egen stil... 

... og der var fællessange 
akkompagneret af Rasmus  
på klaver... 

Så blev skoene kridtet og toner fra Balkan 
lød ud over Skårup, da 'Kridtsko' spillede 
op - også til kædedans ... 

Årets tema for Kulturfesten var jo 'Højskolesangen Undercover', 
så alle kunstnere var jo inspireret heraf - også Carsten Oxenvad 
som causerede malerisk over sangen som fænomen...          

 

      ... og ligeledes Jens Søgaard, som spillede og sang 
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Alt imens alle de forskellige indslag lød ud over 
parken og hele byen, var der mad og drikke at 
nyde for de mange gæster.... 

Der var 
sandwiches, 
kaffe og kage  
og frugtbod. 
Lækkert og 
rigeligt af 
alting... 

Og så kom 'Røde Hunde' og rundede 
festen af med mere Balkanmusik og 
masser af mere gang i den.... 

...og der var mere fællessang.... 

Folk hyggede sig vældigt i 
deres medbragte stole eller 
på tæpper... 
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Der var god stemning og masser af snak og god musik hele 
eftermiddagen. Og det gode vejr gjorde sit til den gode 
stemning. 
Det er nok værd at overveje at tage op igen næste år.... 

 Der var sensommerblomsterbuketter til kunstnerne fra Amanda, 
som enten blev overrakt af hende eller af Anders - eller dem begge... 

Skolekredsen Højskolen i Skårup' siger hermed TAK til alle kunstnere, frivillige og gæster, der lagde vejen 
forbi seminariehaven og Kulturfesten. Vi håber I kommer igen til næste år.  
Vi har allerede bestilt godt vejr til en lørdag i september 2014. Vi vender tilbage med nærmere detaljer......... 

 

 

SIDSTE NYT: 
Det er stadig ikke afklaret, hvad der skal ske med de store tomme bygninger, som engang 
rummede det stolte Skårup Statsseminarium. Men det er helt sikkert, at Højskolen i Skårup 
starter kurser nu i november i seminariets bygninger.  
Vi har en folder derom (se ) som kan fås både i Svendborg Sparekasse, i Super Brugsen 
og på vores hjemmeside www.hiskaarup.dk , hvorfra man selv kan printe den ud.  
Man kan selvfølgelig også kontakte bestyrelsen på hojskolen.skaarup@gmail.com og få den 
tilsendt på mail. 

Vi vil naturligvis opfordre alle til at tilmelde sig et eller flere af kurserne. Det er vigtigt for vort 
fremtidige arbejde, at vi kan se, der er interesse for højskolekurser her på egnen.  
Så skynd jer at tilmelde jer og giv en folder til dem, I kender. 

 

 

Vi vil lige minde om, at der er på vores hjemmeside www.hiskaarup.dk hele tiden nyt at læse og kigge på.  
Der er fx  

 billeder fra Kulturfesten 2012 og 2013 
 nærmere beskrivelser af de tre planlagte kurser med tidsplaner og økonomi mv. 
 højskolens vision, mål og indhold og meget mere 
 de tre prospekter - Skårup Seminarium - Fra Højskole til.... - Højskolen i Skårup - lige til at printe ud 
 nyhedsbreve og andet fra Skolekredsen 

Endelig kan vi jo ikke opfordre tit nok til at melde sig ind i Skolekredsen Højskolen i Skårup. Vi har brug for et stort 
antal medlemmer, så vi kan dokumentere, at der er opbakning her i lokalområdet. Og da et medlemskab kun gælder 
1 år fra marts til marts, er det vigtigt, at du lige tjekker, om du har tilmeldt dig i år. Du kan sætte 50,- ind på vores 
konto i Svendborg Sparekasse  0819-3531022288 med navn og mailadresse, hvor efter du vil få et medlemskort 
tilsendt og fremover modtage nyheder osv. direkte i din mailbox.  
Tak for Kulturfesten og for de medlemsskaber, der allerede er tegnet.             Mvh. på bestyrelsens vegne, Helle Bøving, formand 



7

 

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

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Til faste 
priser

og aftalt tid

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

Reservation	  på	  tlf.	  3048	  2738	  	  
Se	  mere	  på:	  www.	  aabyskov-‐forsamlingshus.dk	  
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10,000,00 kr.   

fra SuperBrugsen i Skårup til 3 lokale aktiviteter.
Kunderne bestemmer, hvem der skal have pengene.

Brugsuddeler Kim Ernstsen fra SuperBrugsen i Skårup skifter fra sit sædvanlige venlige smil til  
en lidt mere alvorlig mine. Helt konkret siger han: ”Vi vil meget gerne støtte lokalsamfundet, og  
derfor har vi taget dette nye initiativ. - Alle foreninger og institutioner kan være med. (Eneste  
krav er dog, at projektet ikke har relation til et politiske parti) Kom og hent en blanket i  
SuperBrugsen, - beskriv den aktivitet / projekt du/I vil søge om penge til, - så vil butiksrådet  
beslutte, hvilke af de indkomne projekter, der skal have del i pengene, - - og så er det ellers op til  
kunderne at bestemme, hvor mange penge de tre forskellige projekter skal have.” 
I første omgang er der mulighed for at støtte følgende projekter:

SKÅRUP ROADRUNNERS, som er den nye løbeklub i Skårup, søger om penge til nyt 
sikkerhedsudstyr for at forhindre ulykker, når de løber her i den mørke tid, vi går imøde.
PLEJEHJEMMET DAMGÅRDEN søger om penge til aktiviteter / projekter til glæde for  
alle beboerne på plejehjemmet i Skårup.
ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS søger om penge til vedligeholdelse af det fine gamle 
forsamlingshus.

Hver gang du handler i SuperBrugsen, kan du tage en polet og lægge den i en af de tre bokse, og  
derved er du med til at bestemme hvilken aktivitet / projekt, der skal have del i pengene. 
Kim slutter med at sige: ” Hvert kvartal støtter vi 3 nye projekter med mellem 
5000,- kr. og 10,000,- kr., så det er bare om at komme hen i SuperBrugsen og hente en blanket,  
så vi kan støtte mange af de aktiviteter / projekter, der findes her i lokalområdet”.  



9

Knud Henning Jeppesen kunne holde 40-

års jubilæum i SuperBrugsen d. 1. oktober  

På dagen blev han fejret af venner, kolleger og kunder. Nogle af dem kunne huske ham helt  

tilbage til den første tid i Brugsen. - Det var længe før, den blev udvidet og blev til en  

SuperBrugs. - Dette krævede, at der var en slagterafdeling, og at brugsen havde en hvis størrelse.  

Begge dele blev opfyldt efter udvidelsen, og Knud Henning har haft et stort ansvar med mange  

forskellige opgaver i alle disse 40 år, - hvoraf han i 26 år var førstekommis. 

Medens Knud Henning bliver fejret inde i butikken er der stor aktivitet udenfor. - Der bliver  

hamret, banket og arbejdet for fuld tryk på den nye tilbygning, der skal resultere i en ny og  

moderne SuperBrugs. - Kim Ernstsen tilføjer: ”Snart starter ombygningen inde i selve butikken,  

- -  og det kan desværre ikke undgås, der bliver en periode med byggerod. Vi håber, vor kunder  

vil være forstående overfor dette. - Til gengæld kan vi love dem, at vi får en rigtig spændende og  

moderne butik, når det hele er overstået”.

Tekst og foto: Henning Philbert  
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JKP-BYG
Murermester  Jens Pedersen
Nyborgvej 516, Skårup
Mobil  20 21 86 06

JKP-BYG  62 23 23 06

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

Mandag til fredag 10.00-17.30. Lørdag 9.00-13.00
Bestillinger modtages gerne før butikken åbner

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
STOR P-PLADS I GÅRDEN

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

Er du træt af at sidde med dit regnskab
når alle andre holder fri så kontakt:

Assistance ved EDB-bogføring, klargøring af 
årsregnskab til revisor, moms- og lønregnskab, 
samt andet forefaldende kontorarbejde

v/Søren A. Hansen

Østergade 19 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 10 23 · Fax. 62 23 10 83 · Mobil. 30 88 89 48

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

Smutvej 45881 SkårupTlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dk

SKÅRUPgrafiskö
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Status	  for	  opførelse	  af	  ny	  præstegård	  i	  Skårup	  
	  

	  

	  

	  

	  

Den	  store	  grab	  piller	  bid	  for	  bid	  det	  skimmelsvamp-‐inficerede	  hus	  fra	  hinanden	  og	  sorterer	  træ,	  metal,	  sten	  osv.	  
grundigt,	  inden	  det	  køres	  på	  lossepladsen	  til	  særlig	  forbrænding.	  

Tilbage	  står	  en	  meget	  tom	  grund,	  hvor	  kun	  det	  dybe	  hul	  og	  et	  par	  vandrør	  viser,	  hvor	  der	  engang	  var	  et	  hus.	  	  
I	  løbet	  af	  foråret	  vil	  det	  nye	  hus	  tage	  form	  -‐	  Skårups	  nye	  præstebolig.	  	  

Mvh.	  sognepræst	  Ida	  Fonsbøl	  og	  Menighedsrådet.	  
	  

Den	  gamle	  præstegård	  er	  fjernet	  og	  grunden	  er	  ryddet.	  
Der	  er	  foretaget	  jordbundsundersøgelser	  for	  at	  træffe	  
beslutning	  om	  evt.	  nødvendig	  ekstra	  fundering.	  
Det	  bliver	  nødvendigt	  at	  fjerne	  et	  par	  af	  de	  store	  træer,	  
som	  er	  lidt	  ustabile	  og	  kommer	  i	  vejen	  for	  det	  nye	  hus.	  
	  
Der	  er	  valgt	  et	  typehus	  fra	  Eurodan	  Huse	  på	  ca.	  250m2	  
Projektet	  sendes	  nu	  til	  godkendelse	  i	  provstiudvalget,	  og	  
hvis	  det	  bliver	  godkendt,	  vil	  opstart	  ske	  snarest.	  	  
	  
Byggetid	  vil	  være	  ca.	  8	  mdr.,	  så	  indvielse	  vil	  ske	  ved	  en	  
sommerfest	  i	  præstegårdshaven.	  
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Koncert  
 

i Skårup Kirke 
 

torsdag, den 26. september 2013 
 

kl. 19.30 
 

med Regnbuekoret 
 

Dirigent Astrid Christensen 
 

Pianist Sonny Lillevang 
 
 
 

 
 
 

Regnbuekoret fra Musisk skole i Kalundborg. 
 
Regnbuekoret er et voksenkor, der blev oprettet i 2008 på Musisk skole i Kalundborg. 
De ca. 50 deltagere mødes hver torsdag i skoleåret og synger sammen med vores 
dygtige og inspirerende dirigent Astrid Christensen og pianist Sonny Lillevang. 
Det store flertal af korets medlemmer er pensionister, og koret har udviklet sig meget 
gennem de fire år. Repertoiret er danske sange, rytmisk musik, viser og korsatser; det 
meste udsat for fire stemmer. 
Korets motto er livsglæde og sanglig kvalitet, og vi håber at kunne videregive til 
tilhørerne den glæde, korets medlemmer har ved at synge. 
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___________________________________________________________________________________________________________ 
MUSISK SKOLE  KALUNDBORG   Tlf.   59 53 59 44 
Skovbrynet 55                                                                                                                                    www. kalundborg.dk/musiskskole 
4400 Kalundborg   E-mail: musiskskole@kalundborg.dk                                                                                

     Regnbuekorets koncertprogram den 26. september 
  i Skårup kirke 
  
 Barndommens Land  
 Tekst og musik af  Benny Andersen 1981  Arr. Stephan Kaae 2008 
 
 Morgensang: 
 Musik: John Høybye   Tekst Ester Bock 
 
 Fald min Engel:  
 Tekst og musik: Steffen Brandt. Arr. Jens Johansen 
 
 Nu er jord og Himmel stille. 
 Melodi: C.M. Bellman. Sats: Brian Grønbæk Jensen 2004 
 
 
Fællessang:  Septembers himmel er så blå  
 
 Svantes lykkelige dag. 
 Musik og tekst: Benny Andersen/ Sats Søren Birch 
 
 Over the Rainbow 
 Musik: Harold Arlen.  Arr. Steinar Eielsen 
 
Fællessang:  Det lysner over agres felt 
 
 
 Musens sang 
 Musik: Kai Normann Andersen. Korarr. Erik Bjørn Lund 
 
 Sig de ord, du ved. 
 Musik: Jean Lenoir.  Korarr. Lone Grau Andersen 
 
 Bridge over Troubled Water 
 Musik: Paul Simon.   Arr. Robert Sund 
 
 Eight days aWeek. 
 Musik: Lennon & McCartney.  Arr. Ejvind Dengsø 
  
  
 Dirigent: Astrid Christensen 
 Pianist: Sonny  Lillevang 
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

v/Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1 
5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70
Mobil 20 87 62 70

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

JØRGEN JENSEN
SKÅRUP A/S
Englandsvej 6
DK 5700 Svendborg
Tlf. 62 23 11 28 
Fax 62 23 11 60
www.jjs-as.dk  e-mail info@jjs-as.dk

Hoved-/Totalentreprise

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

MURERMESTER BRIAN CHRISTENSEN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

Tlf. 62 23 23 34
Bil 20 14 89 83
Fax  62 23 23 34

 Hovedentreprise
 Om- og tilbygning
 Reparation
 Murede buer
 Betonarbejde
 Fliser og klinker
 Isætning af Isokern

Cleveland
l

l

l
mobi l :  4010  2041  web:  C leve land.dk

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

v/ Gunnar Nyholm

ApS

Landevejen 176, 5883 Oure 
Tlf. 6966 3066 - www.atdesign.dk

SKILTE
Vidste du - at vi er rigtig gode til at lave

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor
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Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation
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Skårup Kultur 
og Idrætscenter 
Sponsorer 

Der arbejdes ihærdig med at skaffe penge via 
sponsorer. Skårup Erhvervsklub er ved at blive 
etableret. 

Vores første sponsor har allerede sørget for penge 
på kontoen. 

Tankstationen Go’on på Nyborgvej sælger bl.a. 
brændstof, og vi får 5 øre pr liter solgt brændstof – 
tak for det ! 

 

Rejsegilde 

 

Folkeaktier 

Der skal stadig skaffes penge til mødelokaler, 
cafemøbler og opgradering af køkkenet, så vi har 
brug for at du støtter ! 

Tøv ikke med med at indbetale 500 eller 1000 kr. 
på reg: 0819 konto: 3531034421 

Vi sørger så for at du modtager en folkeaktie, som 
du kan hænge op på væggen  

Vi vil også genoptage turen rundt på de gader vi 
endnu ikke har besøgt, og håber at du er klar til at 
støtte med køb af en folkeaktie. 

Skårup Kultur Idrætscenters 
aktivitetsudvalg. 

Skårup Kultur og Idrætscenter er et sted vi 
gerne vil have til at summe af aktiviteter. 

Vi skal have skabt en masse aktivitet i og 
omkring kulturcafeen. 

Store og små arrangementer der skal 
underholde og sørge for at bidrage med at 
den samlede økonomi hænger sammen.   

Udvalget skal etablere samarbejde med 
lokalområdets institutioner, små og store 
foreninger eller aktive grupper (der bliver 
forhåbentlig både en kunstgruppe og en 
musikgruppe), og motivere dem til at bruge 
centeret. 

Endeligt skal udvalget komme med gode 
ideer til hvad SKI kunne udvikle sig til. 

----------------------------------------------------------- 

Derfor inviteres I til kick-off på dette arbejde, 
og alle er velkommen, også hvis man ikke vil 
fortsætte i udvalgsarbejdet. 

Torsdag d. 7/11 kl. 19 i Skåruphallen. 

KONKURRENCE: 

Vi vil gerne have et logo til ”Skårup Kultur og 
Idrætscenter”.  

Indsend forslag til undertegnede.  

Der vil være en fin præmie til vinderen af logo-
konkurrencen  . 

 Fmd. Bo Tune, 4886212, bo.tune@svendborg.dk 
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Skårup Sommerfest 
- en støttefest for det nye Kultur- og Idrætscenter 

 
Den sidste lørdag i august mødtes vi til sommerfest på sportspladsen.  
Der var super hyggelig stemning med loppeboder, Tweenklubbens tombola, kagekonkur-
rence, streetbasket, fodboldturnering, fællesmaleri, hoppeborg og meget mere. 
Stemningen var afslappet, og vejret var med os hele dagen. 
I dagens anledning havde et par af byens musikere slået sig sammen og dannet en trio. 
Deres musik bidrog til den gode stemning, og der var nærmest festivalstemning foran 
scenen.  
Børnene legede i hoppeborgen, spiste popcorn og slushice, imens de voksne snakkede 
og nød en kold fadøl.  
Der var utroligt mange hjælpende hænder. Vi var kun en lille gruppe, der havde planlagt 
festen, men på dagen mødte mange op for at hjælpe til, og dagen efter, var der igen en 
god flok til oprydningen. Det er jo ingen sag at arrangere en fest, når der er så god op-
bakning.  
Tak for hjælpen til alle der mødte op. Overskuddet fra festen går til inventar i det nye hus, 
der skal rumme sport og kreative tiltag fra og for os alle. 
Mon ikke der bliver sommerfest igen til næste år? Lad os gentage succesen. 
På festudvalgets vegne 
Lisbeth Teglbjærg 
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Der var gang i loppeboderne. For 
nogen blev der købt mere end der 
blev solgt. 

Humøret var højt i hoppeborgen. 

Streetbasket var populært. 

Pigerne hyggede sig i solen. 

Børne-
disko  
med  
Ballon-
dans. 
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Vinderkagen lavet af Bertram og Mads 
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Det store fællesmaleri 

Fællesmaleriet vil blive solgt på auktion, når Kultur –  og Idrætcentret åbner. 

Der var mange kunstnere, der satte deres aftryk på 
maleriet. Her er det Sigred, Asta og Malou, der 
maler.           Se flere billeder på Folk og Fæs hjemmeside. 

Anja og Henning ser på den smukke 
kunst sammen. Hvad laver Jan i bag-
grunden? 

Eva og Zita er klar til at starte på 
Fællesmaleriet. 

Thomas og Henning blander farver og gi-
ver deres bidrag til maleriet. 

Alle fotos er  taget af 
Henning Philbert 
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Søren Bøving-Andersen 

 – din lokale byrådskandidat 
 
”Forhåbentlig er det en fordel for lokalområdet at have nogle 
politikere i byrådet”, skrev Folk & Fæ i sidste nummer, da 
bladet inviterede til et indlæg fra lokale byrådskandidater.  
Ja, det tror jeg bestemt også på – og jeg vil gerne påtage mig 
den opgave de næste 4 år. 
Bliver jeg valgt vil nogle af mine fokusområder være: 
 
 Bedre understøttelse af det frivillige arbejde, som 

skaber udvikling overalt i kommunen. Vi skal bakke 
mere effektivt op om borgernes gode idéer! 

 Vi skal gøre det langt mere attraktivt at drive 
virksomhed i Svendborg Kommune, så vi får skabt flere 
arbejdspladser. 

 Når økonomien er udfordret, skal vi koncentrere kræfterne om at bevare et godt niveau af 
kommunale kerneydelser på f.eks. ældreområdet. Og vi skal turde sige nej til kostbare 
projekter, som dræner kommunekassen. 

 
Jeg er 54 år, gift med Helle, der er efter mange år som friskolelærer  valgte at blive selvstændig 
kinesiolog. Helle er bl.a. formand for gruppen, som vil etablere højskole på Skårup Seminarium. 
 Vi har 4 børn – 3 er flyttet hjemmefra, yngste søn går på Svendborg Gymnasium. Vi er begge 
født og opvokset i Jylland, men har boet mange år på Sjælland, inden familien i 2005 flyttede til 
det skønne Sydfyn. Her bliver vi! 
 Vi bor på den gamle, fredede ”Rødegaard” fra 1846 i Skårup, som vi færdigrenoverede kort 
efter, vi kom hertil.  Jeg mener, det er vigtigt at værne om vores kulturarv, og det er et privilegium 
at kunne give et bidrag til den sag ved at bo på og vedligeholde en skøn fredet ejendom. 
      Jeg er oprindeligt bankuddannet, men har jeg haft flere jobs som nordisk chef for større 
amerikanske firmaer i IT branchen. Nu er jeg nu adm. direktør og medejer i et ungt firma i Odense, 
der arbejder med unikke løsninger til industrirobotter. Siden 2010 har jeg været bestyrelses-
medlem i Sydfyns Elforsyning og har også været medlem af Fyns Amts Avis’ repræsentantskab. 
Fritiden går med politik, historie, slægtsforskning, foreningsarbejde samt motionsløb til husbehov. 

     Indtil fornylig har jeg været formand for Venstre i 
Svendborg, medlem af Venstres hovedstyrelse og lokalt 
næstformand i arbejdsgruppen, der har kæmpet for Skårup 
Kultur- og Idrætscenter, som nu er under opførelse.   
     Jeg trak mig i år fra disse poster for i stedet at satse på 
at kunne påvirke kommunens beslutninger mere direkte i 
byrådssalen! 
 
Skårup Kultur- og Idrætscenter fik i år overrakt 50.000 kr af Fionia Fond. 
Det er en fornøjelse at se, hvordan byggeriet nu skrider frem! 

 
Stem personligt på Søren Bøving-Andersen den 19. november! 
Følg med på www.soerenboeving.venstre.dk 
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Der er en lighed mellem 
Folk & Fæ og FOMO
Vi dyrker begge fællesskabet. Du kan også blive en del 
af sammenholdet i FOMO og oven i købet score en 
økonomisk gevinst ved det.
Det fortæller vi gerne mere om – kontakt os på  
6221 4488, fomo@fomo.dk eller kig ind til os.

Odensevej 8A 
5700 Svendborg
Telefon 6221 4488 
fomo@fomo.dk
www.fomo.dk

 Kurser  Foredrag  Workshops 
 Afbalanceringer  Personlig Udvikling 

www.kinesis.dk  Tlf. 2194 7922  cvr. 26927579  info@kinesis.dk

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Skal du også 
have solgt?

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

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

svendborg@photocare.dk
Tlf:: 62 21 55 01

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

Malermester
Flemming Jönsson
Skårup Vestergade 28
5881 Skårup
Tlf. 21 68 92 55
E-mail: malerfj@mail.dk
www.malerfj.com
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Tekst: Vibe. Foto: Henning samt fra Damgårds hjemmeside. 

 

Efter en større brand på Damgård i april 2013 er staldbygningerne nu ved at blive genrejst. I den ene 
ende af den yderste længe har gårdens ejere Marianne Ellehauge og Torben Lund-Larsen smagfuldt 
indrettet den nye gårdbutik, som genåbnede d. 14. september. Folk & Fæ var på pletten. 

Damgård. 
Damgaard ligger på Rønnowsvej, lige op til Stor 
Haveskoven. Gården er bygget i 1919 som 
udstykning fra Hvidkilde Gods. Det var en 
meget stor gård med både kvæg og landbrug 
med karle og piger. Den nuværende 
hovedbygning er bygget i 1924, fordi den 
tidligere hovedbygning brændte i 1923. Den 
ene længe på gården er del af den oprindelige 
gård fra 1910. En stor del af jorden er for en 
del år siden solgt fra. Tidligere var der 
æbletræer på de marker, som var tilbage og i 
1990’erne lagde man om til blommeavl. 

I 2009 overtog Marianne og Torben gården og 
valgte at beholde blommerne. Så parret måtte 
gå i lære som blommeavlere. Det var en svær 
opgave, for efter overtagelsen i november 

satte det i de efterfølgende år ind med hård 
og langvarig frost. Først kom en fin sommer, 
men herefter fulgte et par usædvanlige våde 
somre, som er det værste for blommetræer, så 
mange af træerne gik ud. På nuværende 
tidspunkt dyrkes der seks sorter, hvor de 
første kommer først i august og de sidste 
midt/slut i september, alt afhængig af vejret.  
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Gården har desuden en lille omsætning af 
særdeles lækre jordbær. Det er en meget 
gammel sort af jordbær, som har været i 
haven i mange år.  
Parret sætter en stor ære i at bruge så lidt 
kemi som muligt. Urtehaven gødes kun med 
hestegødning fra naboen og blommerne i 
marken sprøjtes kun mod blommefluer. 
Da gården bliver drevet som fritidsbrug, er 
der ikke nogen ansatte. Hele familien er med i 
arbejdet på gården. Også de to børn, Lukas på 
13 og Liva 7 er med til at beskære, plukke, 
sætte labels på bakkerne osv.  

 
Gårdens navn stammer fra en dam, som 
tidligere lå lige ved siden af huset. På et 
tidspunkt blev dammen fyldt op og glemt. Efter 
at Marianne og Torben har overtaget gården, 
har de fået tilladelse til at genskabe dammen. 
Det gjorde de i sensommeren 2012 og dammen 
er nu ved at gro til og få mere naturlige 
omgivelser.  Allerede nu er den tilholdssted for 
både fisk, frøer, guldsmed og masser af andre 
insekter. Fiskehejren er også set ved søen. 
Søen går under betegnelsen en ”Klarsø”, som er 
en sø på linje med skovsøer o. l., der ikke er 
forurenede. Efter den meget våde sommer 
plantede Marianne og Torben piletræer i den 
nederste del af marken. Etablering af dammen 
og plantning af piletræerne er to naturlige 
metoder til at dræne jorden, så nu kan 
blommetræerne stå tørt i fremtiden. 

Marianne. 
Marianne er født og opvokset i Skårup og hun 
har kendt Damgård siden sin barndom, fordi 
hun gik i skole med Thomas, sønnen til gårdens 
tidligere ejere, Nielsine og Hans Spillemose. 
Mariannes mor, Dorte var tidligere 
blomsterhandler og har haft flere butikker i 
lokalområdet, så Marianne har været under 
oplæring gennem hele sin ungdom. Hun har 
ingen uddannelse i noget med blomster, men 
har jo stået i lære i rigtig mange år. Da Dorte 
købte blomsterbutikken efter Gartner Siig, 
hjalp Marianne gennem årene mere og mere til 
og fik efterhånden ansvar for selv de store 
dekorationer. 

Marianne har en uddannelse som frisør, men 
efter en skade med sin hånd, valgte hun 
kontorvejen og har siden 2008 været ansat 
som jobrådgiver på Jobcenteret i Svendborg. I 
sin fritid har Marianne gennem flere år haft 
politisk arbejdet i byrådet i Svendborg som 1. 
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suppleant og hun var da også lige ved at blive 
valgt ind i byrådet i 2005, da der var 
stemmelighed mellem hende og Curt Sørensen. 
En enkelt stemme afgjorde valget efter 3. 
fintælling. Da Marianne i 2008 blev alvorlig 
syg, valgte hun at skippe det hårde politiske 
fritidsjob. Nu ville hun udnytte sine kreative 
evner noget mere. Derfor skabte hun og 
Torben den lille gårdbutik.  

Marianne er desuden med i den nyetablerede 
torvedagsgruppe, som sammen med 
Superbrugsen genskabte den populære 
torvedag i august i år. 

Marianne & Torben. 
Torben er også fynbo, født i Odense.  Marianne 
og Torben mødte oprindeligt hinanden, da 
Torben var kontorchef i HK; men blev først par 
senere. Siden er Torben blevet ansat som 
jobkonsulent ved Jobcenteret i Svendborg. I 
sin fritid er Torben chef for 
Marinehjemmeværnet i Nyborg. Parret er 

blevet gift 2 gange; første gang for at få 
papirerne i orden på Rådhuset i 2008 og anden 
gang året efter med stor festivitas med 
kirkebryllup i Lundeborg Kirke og fest i 
Åbyskov Forsamlingshus.  

Marianne, Torben & Damgård. 
Sideløbende med bryllupsforberedelserne 
havde parret kig på bolig i Skårup. Deres vej 
kom forbi den for Marianne velkendte gård. 
Parret faldt for de smukke stuklofter i stuen 
og besluttede at købe gården.  Købet blev 
afsluttet, mens Marianne og Torben var på 
bryllupsrejse i Paris. De stod faktisk lige under 
Eiffeltårnet og forhandlede købet af Damgård 
på plads. 
Gården trængte til en kærlig hånd og Marianne 
og Torben gik i gang med istandsættelsen. 
Først fik køkkenet en stor omgang, derefter 
blev næsten alle vinduer udskiftet, sidste år 
gik de så i gang med det indvendige, hvor der 
blev gravet ud og lagt gulvvarme i hele 
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stueetagen. Til sidst blev der etableret 
jordvarmeanlæg og opsat solfangere. Alt er 
dog istandsat med nænsomhed og respekt for 
stemningen i den gamle gård.  

I april sidste år mens Torben og Marianne var i 
gang med at lave nyt loft i den ene 
staldbygning, udbrød der brand. Branden 
opstod højst sandsynlig i nogle elkabler pga. 
mus. Begge staldbygninger nedbrændte næsten 
og stuehuset blev mere overfladisk ramt, og 
heldigvis kom ingen personer til skade. Det var 
en voldsom oplevelse, men Marianne og Torben 
har taget det fra den praktiske side og har 
siden branden brugt al deres fritid på at få 
den gamle gård på fode igen. De har bevaret så 
meget som muligt af det gamle og har 
genopbygget med nænsom hånd. I dag står de 
gamle bygninger næsten reetablerede og 
familien er kommet sig over forskrækkelsen. 

Gårdbutikken. 
Marianne har stadig sit job i Svendborg og i 
butikken kan Marianne udfolde sin kreativitet. 
Udover lidt vejsalg, havde parret den første 
butik i et autentisk lokale i staldbygningen 
omkring de gamle fodertrug og hanebjælker 
med stalddør og spindelvæv.  Igennem årene er 
butikkens kundekreds vokset og Marianne har 
kunnet udvikle sit håndværk og afprøve nye 
veje. Hun udvider sit sortiment efterhånden og 
tilpasser det mere og mere kundernes ønsker. 
Marianne laver alle slags blomsterdekorationer 
til alle store og små begivenheder; bryllupper, 
begravelser, konfirmationer osv.  

Lørdag d. 14. september stod den nyindrettede 
og hyggelige gårdbutik så klar med en masse 
fine og udsøgte varer. Grundholdningen er 
naturligt & dansk. Alle varer i butikken skal 
være af naturmaterialer, håndlavede, fra 
mindre leverandører, af danske produkter og 
med fokus på den gode smagsoplevelse. 

Butikken primære produkter er Mariannes egne 
smukke blomsterbuketter og -dekorationer og 
Damgårds egne blommer.  
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De ukurante blommer afleveres til Aqua Vitae 
og butikken sælger således også 
blommebrændevin af egne blommer.  

Marianne henter inspiration til sine 
dekorationer i naturen og holder af at lave dem 
af årstidens naturlige bær, frugter og 
blomster. Dekorationerne kan købes 
færdiglavede i butikken eller de kan bestilles. 
Derudover kan man købe forarbejdede 
kirsebærprodukter fra herregården Selleberg, 
forskellige 
mostprodukter, 
syltevarer, bolcher fra 
Almuegården samt varer 
fra firmaet 
Badeanstalten, som 
producerer sæber, 
kropsplejemidler, olier 
o.l. af danske råvarer og 
uden tilsætningsstoffer. 
Butikken sælger også 
blomster til udplantning, 
små kurve, fade og 
forskellige andre 

gaveartikler og brugskunst. 

Fremtiden. 
Marianne og Torbens drøm er med tiden at 
kunne indrette et køkken bag butikken og få 
hygiejnegodkendelse til at producere 
forskellige produkter af deres egne blommer 
til salg i butikken. Foreløbig bliver der sat 
plads af, så kan det komme med tiden. 

Marianne er rigtig glad for kundernes store 
opbakning og omsætningen går bedre år for år.  
Butikken holder åbent lørdag og søndage ml. kl. 
10-13 samt alle dage efter aftale.  

Butikken holder vinterlukket i januar-februar 
samt i en periode i sommerferien. Men den har 
altid åbent for bestillinger og man kan bare 
sende en mail, en sms eller ringe. I højtiderne 
er det en god idé at bestille på forhånd.  

Marianne har en drøm om at kunne holde åbent 
fredag eftermiddag. Men foreløbig må det 
løses på den gode gammeldags maner, hvor man 
går ”bagom”, hvis butikken har lukket.  

Læs om gårdbutikkens koncept, se de mange 
fine dekorationer i galleriet og læs om de 
enkelte produkter på hjemmesiden: 
www.damgaardskaarup.dk 
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Huset hvor man mødes!
Husets vært: 
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

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

TØMRERMESTER HUUS
ALT I RENOVERING OG NYBYGNING
TØMRER/ SNEDKER ARBEJDE ¿ TAG RENOVERING ¿ ENERGI RENOVERING ¿ DØRE 
OG VINDUER ¿ FACADER ¿ TERRASSER ¿ GULVE ¿ MONTAGE AF SOLPANELER 

TØMRERMESTER HUUS

DIN GLADE TØMRER

VIDJEKROGEN 8 B

5881 SKÅRUP

TLF 23 44 05 47

2 felter på langs
Pris: 3200,- pr. år

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS
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Vores nye Kultur- & Idrætscenter er planlagt til at åbne lige inden jul.  

Det bliver et kæmpe kulturhus med masser af muligheder for utallige aktiviteter. Det er et hus for os alle og det er os 
brugere, der skal sætte vores præg på det. Alle kan være med.  

Derfor vil vi opfordre dig til at blive en del af fællesskabet omkring det nye Kultur- & Idrætscenter ved at deltage og 
præge aktiviteterne i de forskellige grupper. Du kan sagtens være med i flere grupper eller foreslå en ny gruppe, hvis du 
har gode ideer til, hvad vi kan bruge huset til (Skriv til nedenstående mail).  

Foreløbig har vi flg. grupper:  

 • Kunstgruppen (fx udstillinger, kreative workshops, dekoration og udsmykning) 
 • Teatergruppen (fx dilletant-forestillinger, revyer, stand-up shows) 
 • Musikgruppen (fx musikfestival-

ler, musikarrangementer, bands, 
gospel, korsang) 

 • Praktisk gruppe (fx praktiske op-
gaver ude og inde) 

 • ??????????????????????????? 

Der vil være tilmeldingslister på Kultur-
og Idrætscenterets sommerfest d. 24.8. 
(se andetsteds i bladet).  

Hvis du ikke kan deltage i festen kan du 
udfylde nedenstående kupon og lægge 
den i Folk & Fæ’s postkasse i  
Superbrugsen.  

Du kan også sende en mail til:  
henningphilbert@gmail.dk med navn, 
adresse, tlf. nr. samt hvilken gruppe/ 
grupper, du ønsker at deltage i. 

  

På Kunst- & Idrætscenterets vegne, 
Henning & Vibe 

Jeg / Vi vil gerne være med i flg. gruppe / grupper (sæt kryds): 

 
 

      Kunstgruppen       Teatergruppen 

      Musikgruppen        Praktisk gruppe 

      Anden gruppe  
 

 

Navn:            

 

Telefonnummer: 

 

Adresse: 

 

Mailadresse: 

 
Afleveres i Folk & Fæ’s postkasse i SuperBrugsen. 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Redigeret og samlet af Jørgen Larsen, kasserer i  
Åbyskov Forsamlingshus 

 
 
Smørrebrødsaften fredag den 16. august: 
Af Ellen Larsen, støttegruppen – foto Jørgen Larsen 
 
Den 16. august var der besøg fra Næstved af et hold på vandretur i det sydfynske.  De havde 
forhørt om det kunne lade sig gøre at få serveret frokost i forsamlingshuset.  Denne 
udfordring tog støttegruppen på sig og serverede smørrebrød.  Herfra udsprang ideen om en 
smørrebrødsaften i forsamlingshuset. 
 
Det blev en god aften for de 65 fremmødte, der havde god lejlighed til at hygge sig og snakke 
sammen.  Der var stor ros arrangementet, men da det var første gang, havde der indsneget sig 
nogle ting, der kan gøres bedre næste gang, hvilket bl.a. gælder størrelse af smørrebrødet og 
der skulle have været smurt lidt mere til dem, der havde en større hunger.  Vi arrangerer en 
smørrebrødsaften i eftersommeren 2014. 
 

  
Billeder fra smørrebrødsaftenen. 

▄ 
 
Cykelsponsorløb og løb søndag den 25. august: 
Af Gitte L. Jensen, støttegruppen – foto Jørgen Larsen 

 

Igen i år afholdt støttegruppen et cykelsponsorløb, hvor vi også 
havde lavet en mindre rute, hvor deltagerne kunne gå eller løbe. Til 
arrangementet var der mødt 7 voksne og 6 børn – ikke mange.  I 
denne forbindelse er det værd at bemærke, at det overvejende var 
nye ansigter, der var i flertal – dejligt at se og glæde sig over.  På 
grund af det begrænsede deltagerantal, var der også overvejelser om 
at aflyse ”løbet”, men heldigvis blev der ikke gjort alvor af 
”truslen”.  Så de aktive kunne få deres cykel- eller løbetur. 

Vi kunne naturligvis godt have tænkt os, at flere have sluttet op om arrangementet, men selv 
med det lille deltagerantal og salget ved frokosten, nåede vi et ganske godt resultat med ca.  
2.400 kr. i overskud, der vil indgå i støttegruppens pulje til støtte for forsamlingshuset. 



31

Vi siger tak til vore sponsorer der var: Åbyskov Camping, Kirtsen Frandsen (Gudbjerg), 
Alfred Lund, Aagaards Smykker, Kranz & Ziegler og alle der i øvrigt støttede med et beløb til 
kørte omgange og kilometer. 
 
Det overvejes om cykelsponsorløb gentages i 2014. 
 

 

 
Foto fra cykelsponsorløbet, frokosten og præmieoverrækkelse. 

▄ 
 
 
Øl smagning den 13. september: 
Tekst og foto Gudmund Larsen. 
 

 
Arrangørerne: Henrik, Bente og 

Gudmund. 

 
Der er ikke altid langt fra tanke til handling, hvilket årets øl 
smagning er et eksempel på. Under årets dilettant talte Bente, 
Henrik og jeg om, at det kunne være spændende med øl 
smagning i Åbyskov Forsamlingshus og øl ville passe 
sammen med pulled pork og coleslaw. 
 
Efter lidt ”tilløb” lykkedes det at få berammet datoen og få 
lavet aftale med en øl-entusiast om at fortælle om øl og øllets 
herligheder. 
 
Det var 60 glade og spændte mennesker mødte op til øl 
smagning og ført ind i salen, der var pyntet festligt i øllets 
tegn.  
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Til den ”faglige” del af arrangementet, havde vi fået 
bestyrelsesmedlem i Danske Ølentusiaster Jørgen Bjerrum 
til at komme og han fortalte livligt og spændende om øl og 
øllets glæder. 
 
Efter velkomsten og Jeg Elsker De Grønne Lunde, gik vi 
direkte i gang med ølsmagning. Selvfølgelig var arrangører-
ne spændte og tænkte, bliver der øl nok, hvilket vi også var 
blevet spurgt om før start - der var ingen grund til nervøse 
tanker - der var rigeligt med øl og der blev ikke drukket op. 
Efter de 2 første ølsmagning kom den spændende mad på 
bordet, kødet var rigtig godt, og leveret af Bjarne BF til en   

Jørgen Bjerrum 
rigtig favorabel pris. Kødet havde Bente sat i ovnen kl. 05.00 om morgenen og Gudmund 
førte tilsyn flere gange i løbet af dagen, stegningen og de hjemmebagte boller blev rost meget. 
I øvrigt en dejlig Coles Law ledsaget af spændende hjemmerørte dressinger med bl.a. chili! Al 
den spændende mad blev ledsaget af lige så spændende øl. 
 
Som aftenen skred frem gik snakken højere og højere, der var mange spændende øl og enkelte 
syntes måske også for spændende. Arrangementet blev rost meget og med opfordring til en 
gentagelse eventuelt med emnet Belgiske Øl. 
 
Ja - der blev øl nok - rigtig meget øl gik i vasken under oprydningen, ligesom der var meget 
mad tilbage - ingen gik sultne eller tørstige i seng den aften. 
 
Kassen er nu gjort op og de 3 arrangører kan viderebringe kr. 2.200,- til Åbyskov 
Forsamlingshus.  
 
Hvad sagde nogle af deltagerne om arrangementet? 
 
Karsten Johannesson: Fint med ølsmagning.  Turen på fynskortet med smagning af fynske øl 
fra mange forskellige bryggerier – blomsten af fynske ø.  Jørgen Bjerrum var en rigtig god 
fortæller. 
 
Gitte Jensen: Rigtig godt med ølsmagning.  Rigtig god mad.  Jørgen Bjerrum var en 
underholdende fortæller.  Et billigt arrangement med gode øl og god mad.  Et spændende 
arrangement, en skam at Thorning ikke var med.  Arrangementet bør gentages. 
 
Erik Appel: Vældig godt.  På en skala fra 1 til 5, gives der 5.  God mad. Et spændende 
arrangement, Noget andet end vinsmagning, en god afveksling til vinsmagning. 
 

 
▄ 
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Høstfesten den 27. september – en aften hvor feststemningen var i top: 
Tekst Ellen Larsen, støttegruppen - foto Jørgen Larsen 

 
 

Salen var pyntet op i høstens tegn og stemningen var lagt allerede fra begyndelsen. Det blev 
en fornøjelig aften med 31 feststemte gæster.  Nogen vil mene at det ikke var mange, men det 
var gæster, der kunne holde gang i festen.  Der var god stemning og snak lige fra start til slut.  
Musikken og underholdning sørgede ”Guldsmeden” for og det gjorde han godt – både under 
og efter spisningen.  Den gode stemning gjorde, at der var mange på dansegulvet hele tiden – 
man skulle tro at der var mange flere end de 31 – det var en dejlig oplevelse. 
 
Menuen bestod af græskarsuppe, 2 slags kød, 2 slags kartofler, salater og som dessert var der 
æblekage afsluttet med kaffe – menuen blev rost meget. 
 

 
Gudmund som 
auktionarius 

Da der deltog færre end vi havde budgetteret med skulle der flere 
penge i kassen.  Der blev om formiddagen talt om flere muligheder 
– det blev besluttet at holde en auktion på nogle hastigt indsamlede 
ting: Gavekort til overnatning, gavekort til zoneterapi eller mas-
sage og nogle flasker vin.  
 
Gudmund Larsen sagde ja til at være auktionarius og det viste sig 
hurtigt, at han havde virkelig gode evner i den rolle.  Han 
formåede på en god og engageret måde at få lokket gode bud ud af 
gæsterne – det lykkedes til fuld.  Det blev en fornøjelig ½ times 
auktion, hvor der var flere, der var med til at trække budene op, 
bl.a. ved at lave overbud på 1 kr. – hvilket gav anledning til megen 
morskab – auktionen gav en indtægt på 3.500 kr. et meget flot 
resultat.  Samlet gav aftenen et overskud på 7.000 kr. som indgår i 
puljen til støtte for forsamlingshuset - vi siger tak for alle 
bidragene. 

Økonomisk er forsamlingshuset økonomi lidt anstrengt, hvorfor vi er meget glade for den 
støtte vi fik fra sponsorer bl.a. Bjarne fra BF Oks og Guldsmeden.  

 

       
▄ 
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Kommende arrangementer: 
 

Bankospil mandag den 4. november kl. 19:   

 

Støttegruppen afholder gammeldags bankospil 
med gode præmier.  Opråber er traditionen tro 
Arne ”Post”, så alt er i trygge hænder.  
Kom og være med til en aften med god 
stemning, mulighed for at få en and eller andet 
godt med hjem til Mortens Aften. 
 
Ingen tilmelding.  Dørene åbnes kl. 18. Der er 
mulighed for at få slukket tørsten inden spillet 
begynder og i pausen kan der naturligvis købes 
kaffe m brød.  

Julefrokost lørdag den 30. november: 

 

Støttegruppen arrangerer igen i år julefrokost, hvor der salen 
og bordene er pyntet op til en rigtig jul. Der diskes op med 
lækkerier og gode ting og sager – der vil naturligvis være ris 
a la mande med mandelgave.  Der er noget at glæde sig til. 

Til en julefrokost skal der også være pakkeleg.  Alle deltager 
medbringer to pakker f.eks. til en værdi af 10-15 kr.. 

Prisen for hele herligheden er 150 kr. inkl. 1 snaps til silden. 

Flyer husstandsomdeles i midten af oktober. Tilmelding senest mandag den 25. november til 
Ellen tlf. 4224 4854 eller Gitte tlf. 3035 1557 – mail havblik@sydfynsmail.dk kan også 
benyttes. 
 
Torskespisning fredag den 17. januar 2014: 
Bestyrelsen arrangere ”Torskegilde” med diverse tilbehør – nærmere detaljer om arrangemen-
tet og om tilmelding i næste nummer af Folk & Fæ.  
 
Dilettant i februar 2014: 
Årets dilettant afvikles lørdag den 1. februar, onsdag den 5. februar og lørdag den 8. 
februar.  
Årets stykke har titlen:  Ægteskab og ambitioner. 
Nærmere omtale i næste nummer af Folk & Fæ, endvidere vil dilettantfolderen blive 
husstandsomdelt i postdistrikt 5881 i begyndelse af januar 2014. 
Til dilettantfolderen kan der tegnes annoncer, med eller uden, foto til rimelig pris.  Kontakt 
Jørgen Larsen tlf. 4224 7143 eller på mail havblik@sydfynsmail.dk senest 1. december 2013. 
 
Vinsmagning tirsdag den 11. marts 2014: 
Vi gentager succesen og afholder vinsmagning i samarbejde med Erik Prangsgaard.  
Nærmere omtale i Folk & Fæ i februar 2014 og der husstandsomdeles flyer som sædvanlig. 
 

▄ 
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Skårup Stationsvej 16 · 5881 Skårup · Tlf.: 6223 1010 · www.svendborgsparekasse.dk

Afdelingschef 
Nicki L. Christiansen 

Vi søger nye kunder!

søger du ny bank?

Kunderådgiver 
Lene Kruse 

Kundemedarbejder 
Mai-Britt Christiansen 

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

Skårup Bibliotek
P.A. Wedelsvej 2 
5881 Skårup
Tlf.  62  23  11  01
bibska@svendborg.dk
Mandag   14 - 18
Onsdag     14 - 18

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19
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Weekenden d. 9. og 10. november 
Kl. 1000 —1500 

Gratis entre. 

Julen står for døren i  
Pensionisternes hus,  

Stationsvej 10 i Skårup. 
Boder med masser af småkager og konfekt, 
kurve og kranse, nisse mænd og nisse koner, 
smykker og sminke — ja kort sagt; alt hvad et 
julehjerte kan begærer. 

 
 

Hilsen Pensionist-husets støtter. 

       Pensionist-husets Støtter 
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Søndags Matiné 
Med ”De to Gentlemen” og byens lækreste kagebord…..! 

 
Søndag d. 8. december 2013 kl. 14.00—16.15, kan alle interesserede nyde et 
lækkert traktement. Diverse kager—det være sig bløde som hårde, med eller 
uden flødeskum—men alle hjemmelavede…! Serveret med kaffe eller te. 

Spis til du skammer dig…!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palle         André 
                ”De to gentlemen” underholder med et potpourri af  

             ”Sange fra de gode gamle dage” 
 

Samlet pris kr. 75,- 
 

Hilsen Pensionist Husets Støtter 

Pensionist Husets Støtter 
Stationsvej 10—Skårup 
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Søndags Matiné 
i Pensionist Huset 

Søndag d. 1. sept. 2013 
 
Årets største kage bord i Pensionist Huset blev server søndag d. 
1. september sammen med tonerne fra diverse gode gamle slage-
re, spillet af ”De tre Seniorer” Nanna, Palle og Andre. Ikke min-
dre end 6 forskellige lagkager foruden boller, vandbakkelser, 
kringle, småkager og muffins—alt hjemmelavet  

Vi gentager succesen d. 8. december 2013—Kig forbi! 
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Pensionist Husets Støtter 
Stationsvej 10—Skårup 



40

SÅ ER VI KOMMET I GANG MED DEN 
NYE SÆSON, MED NYE FOLK I 

KULISSEN! 

 
- fællesspisning for alle i Skårup og omegn - 

 
i Skårup Skoles gymnastiksal kl. 18 - ca. 21. 

 
Skårupaften er som bekendt et åbent arrangement, hvor ALLE, både børn og 
voksne, gamle og unge, indfødte og tilflyttere, naboer osv. kan deltage.  
Et rigtigt godt sted at ses til en snak og hygge over lækker 
mad, som et frivilligt madhold har tilberedt på bedste vis.... 
 

Skårupaften afholdes som altid 
den 3. fredag i september, 
november, januar og marts.  
 
Sæt allerede nu X i kalenderen. 
 

I Brugsen hænger tilmeldingslisten i ugen op til arrangementet.  
Man tilmelder sig senest dagen før. Ellers kan man ikke regne med at 
kunne få mad. Det frivillige madhold har nemlig kun mulighed for at lave mad 
til omtrent det antal mennesker, der står på listen. 
 
Skulle man dog have glemt at melde sig til og alligevel gerne vil deltage, må 
man lige melde sig i skolekøkkenet hos madholdet.  
Hvis der er plads, er det fint – hvis ikke, må man gå hjem igen! 
 
Vi har allerede et madhold til denne Skårup-aften. De vil tilberede et lækkert 
måltid til alle tilmeldte, og man betaler så 20,- pr. barn og 50,- pr. voksen på 
selve aftenen. Øl, vin og vand kan købes til billige priser. 
 
Medbring: Service til sig selv (der er ofte også dessert og kaffe), evt. 
drikkevarer, hvis man ikke vil købe. Husk kontanter til betaling for mad osv. 
 
Vi mødes kl. 18 og sætter sammen borde og stole frem. Maden serveres kl. 
18.30. Inden vi går hjem, finder vi et madhold til næste gang og hjælpes ad 
med oprydning i salen. Madholdet klarer køkkenet.  
 

HUSK at tilmelde Jer på listen i Brugsen senest torsdag den 14. november 
VI SES – OG TAG GERNE NABOEN OG FAMILIEN MED. 

  
Venlig hilsen Udvalget( Yvonne 40986228, Peter 30526724, Malene 22611544, Sus 29474353) 
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

ENTREPRENØRFORRETNING
V/ aut. kloakmester 
Henning Larsen Åbyskovvej 38 62 23 12 10

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

Klingstrupvej 5 
5881 Skårup
Tlf.: 62 23 13 28
post@skaarupskolen.dk   www.skaarupskolen.dk

 HOLMDRUP
 KLOAKSERVICE
 OG MASKINSTATION Aps.
 AUT. KLOAKMESTER

 DØGNVAGT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

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 65 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Vejstrup Efterskole
Højskolevej 49  5882 Vejstrup  Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.dk
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Bag brombærhegn og bugnende pæreplantager 
og i ly af regn og rusk og vind og vejr finder 
Deres udsendte en af de mest idylliske og 
ubemærkede smørhuller på egnen. Vi er i 
Ulkens Dal for at besøge en af Folk & Fæs 
nyeste sponsorer, Johannes Jørgensen, som har 
taget en kort pause fra sin travle hverdag for 
at fortælle om sit tømrerfirma, der har til huse 
netop her på hans og hustruen Birtes skønne 
ejendom nær Skårupøre. I snart tyve år har de 
boet her og sammen skabt et mindre paradis, 
omsluttet af bakker og med udsigt fra 1. sal ud 
over vandet mod den ene solopgang efter den 
anden. Foruden ægteparret bor her også deres 
to sønner, Karsten og Kristian og den danske 
gårdhund Sascha, som er den første til at tage 
imod, da vi ankommer til stedet. For tiden er 
Kristian på efterskole, og Karsten er i lære som 
mekaniker inde i Svendborg.

Mens Sascha logrer og danser foran os, vises 
vi hen mod en af firmabilerne, hvor Johannes 
står foroverbøjet for at finde værktøj til den 
opgave, han senere på dagen skal ud til, efter at 
have talt med os. Med sit rolige og sindige smil 
byder han os velkommen og byder os indenfor. 

Vi sætter os spændte til rette i deres dejlige 
havestue, i selskab med æblekage, hjemmebag 
og en god kop kaffe. For spændte er vi på at 
høre historien bag tømrerfirmaet, der ligger lige 
netop her, hvor vejen slår en bugt.

”Egentlig var det lidt af en tilfældighed, at vi 
havnede netop her på Sydfyn. Jeg kommer fra 
det nordvestjydske, nærmere bestemt Lomborg i 
nærheden af Lemvig. Der har jeg stadig det meste 
af min familie, og den egn stammer Birte også fra. 

Portræt af en sponsor – mellem himmel og hav
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Hun er fra Bøvling og vi mødtes via nogle fælles 
bekendte. På det tidspunkt var jeg allerede 
rejst fra egnen for at begynde på Kerteminde 
Husflidshøjskole.”, siger Johannes og fortsætter: 
”Jeg havde et ønske om at prøve noget nyt i 
forhold til tømrerfaget, som jeg var uddannet 
indenfor. I Kerteminde lærte jeg meget nyt, rent 
fagligt, i en mere kreativ retning, samtidig med, 
at jeg fik et indblik i højskolelivet og alt det, 
der følger med gennem livet på en grundtvigsk 
skole. Jeg havde selv gået på Lomborg Efterskole, 
så helt fremmed var det jo ikke. Men i 
Kerteminde mødte jeg dygtige lærere, som viste 
mig en ny måde at gå til mit tømrerfag på.”

Da Johannes var færdig med sine to år i 
Kerteminde tog han videre til Vejstrup, hvor han 
blev ansat som lærer på Vejstrup Ungdomsskole 
(nu: Vejstrup Efterskole), i 1978. ”Min ansættelse 
var mildt sagt også lidt af en tilfældighed. 
Forstanderen på Kerteminde Husflidshøjskole, 
Folmer Bukh, fortalte mig, at der var en 
spændende stilling som lærer hernede i Vejstrup, 
og inden jeg fik set mig ret meget om, var jeg 

ansat af Hans og Else Mortensen. Jeg skulle bl.a. 
være med til at etablere bygge-linjen sammen 
med en lille håndfuld kollegaer. Det var noget af 
en omvæltning i forhold til Kertemindetiden, for 
jeg var kun 23 år og helt grøn som underviser. 
Men det var også lærerigt og meget spændende,” 
understreger Johannes og drejer samtalen hen 
imod meget af det, han lærte i Kerteminde: 
”Det er svært sådan lige at sige, hvad jeg kunne 
tage med mig i undervisningen, for jeg har 
egentlig aldrig tænkt så meget over pædagogiske 
metoder og alt det der. Mon ikke jeg bare har 
taget tingene som de kom og været mig selv 
hele vejen igennem. Men jeg har tit tænkt over 
noget, en af vore lærere en dag sagde. Han 
var arkitekt af uddannelse, og han fortalte os 
tømrere på Husflidshøjskolen, at vi skulle være 
opmærksomme på, om vores tømrerarbejde kom 
til at dominere for meget over snedkerarbejdet. 
Med det mente han, at hemmeligheden bag 
ethvert godt håndværk ligger i sansen for detaljen. 
Og at det gælder om virkelig at fremhæve dét i et 
byggeri, som skal fremhæves. Det kloge råd har 
fulgt mig lige siden, både som underviser og nu, 
hvor jeg har mit eget firma og virkelig brænder for 
tømrerfaget. Det er detaljerne, der gør det hele så 
spændende. Og det, at man samtidig kan skabe ro 
og harmoni i omgivelserne.”

Johannes har nu talt sig varm og det besindige 
og rolige gemyt gennemstrømmes nu lige så 
stille af en større og større lidenskab i stemmen. 
”Jeg er så heldig, at min hobby og allerstørste 
interesse samtidig er mit arbejde. Det er igen 
det med detaljerne og så er det noget med 
i forbindelse med arbejdsopgaverne at have 
mennesker omkring sig, som kan inspirere og 
lære dig nyt hele tiden.”
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Mens Johannes arbejdede på Vejstrup 
Ungdomsskole fik han mulighed for at bruge 
en del af sin fritid på at udføre tømrerarbejde 
for private kunder. ”Jeg fik frihed til at starte 
mit eget firma op i det små. Jeg boede på det 
tidspunkt i en af skolens tjenesteboliger på 
Hammesbrovej og fik efterhånden opbygget 
et helt værksted med de fornødne faciliteter. I 
1985 købte jeg så ejendommen her på Ulkens 
Dal, hvor jeg kunne have mit værksted under 
eget tag. Ejendommen var noget forsømt, og da 
jeg overtog den, trængte det hele virkelig til en 
kærlig hånd. Især det oprindelige stuehus, som 
jeg dog ventede lidt med at gøre noget ved. 
Som noget af det første, byggede jeg derfor 
det lidt mindre hus, der nu ligger lidt længere 
oppe i forhold til værkstedet. Her boede jeg så i 
begyndelsen, og da Birte flyttede hertil i midten 
af 90erne sammen med sin datter, Tina, boede 
vi deroppe i det nye og mindre hus de første 
år. Ved årtusindskiftet blev vi så færdige med 
at bygge det oprindelige stuehus op, og det er 
så her vi bor nu.”, slutter Johannes historien 

om overtagelsen af ejendommen med de flotte 
bygninger, der nu føjer sig smukt ind i det 
bakkede terræn omkring Ulkens Dal, mens han 
tilføjer: ”Tina har så i mellemtiden selv stiftet 
familie og hun og hendes to børn holder nu til i 
huset deroppe på bakken. Det nyder vi, og det 
er dejligt at have vores børnebørn så tæt på.”
”Vi har ca. tre hektar jord knyttet til ejendommen 
og her har vi i årenes løb prøvet mange 
forskellige tiltag. Vi har dyrket jordbær og 
stedmoderblomster og holdt Hereford-kvæg og 
får”, fortæller Johannes, ”men efterhånden blev 
det for meget en byrde oven i alt det, vi ellers 
beskæftiger os med. Birte er økonoma og da 
jeg sluttede på Vejstrup Ungdomsskole i 1990 
og lagde alle kræfter i firmaet, blev det mere 
og mere en byrde at komme hjem til yderligere 
fysisk arbejde. I årene som lærer var det godt 
at komme hjem og koble fra med at gå mellem 
alt det levende, der tumlede rundt og groede 
op af jorden her. Men da jeg blev tømrer på fuld 
tid, blev det for meget med krævende fysisk 
arbejde både hjemme og ude. 

Så på et tidspunkt besluttede jeg mig for at 
forpagte jorden ud i stedet for. Det skal være 
sjovt at komme hjem fra en lang arbejdsdag.”, 
understreger Johannes. 



45

Mens vi bevæger os fra markerne, går vi forbi 
værkstedet, som rummer alt tænkeligt isenkram 
til en velfungerende tømrervirksomhed. ”Her 
arbejder jeg ikke så meget længere. Faktisk 
næsten ikke. Nu om stunder er de fleste af de 
ting vi skal bruge til byggerierne præfabrikerede 
og bliver sendt direkte til byggepladsen.” 

Foruden Johannes selv består tømrerfirmaet 
for tiden af fem medarbejdere. ”For seks-syv 
år siden gik det galt med min ryg. Jeg blev ramt 
af en diskusprolaps og derfor blev jeg nødt 
til at tage medarbejdere ind i virksomheden, 
og alt afhængigt af arbejdsopgaver har jeg 
efterhånden en fem-seks ansatte. Vi har jo en 
stor opgave i Skårup for tiden, og her kunne 
jeg godt bruge ekstra mandskab.”. Johannes 
fortæller om det store projekt ved hallen, 
Skårup Kulturcenter og kigger ud mod vandet 
mens han funderer over tømrerfirmaets 
kundekreds. ”Jeg har egentlig ikke specielt 
mange lokale kunder. Det har altid mest været 
private kunder og min kundekreds strækker 
sig en del uden for Skårup og omegn. Det er 
der ikke noget bevidst i. Det er nok også lidt 
tilfældigt. Mund-til-øre metoden. For mig er 
det helt afgørende, at der er et tillidsforhold 
mellem kunde og tømrer. Der skal være en 
afstemning i forventningerne til, hvilket arbejde, 
der skal udføres.” Johannes har igen talt sig 
varm og fortsætter: ”Den bedste reklame for 
et firma er, hvis kunden kommer igen. Vi hører 
ikke til de firmaer, der reklamerer her og der og 
alle vegne.”.
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Det er tydeligt, at ord som ”redelighed”, 
”tillid” og ”ordholdenhed” er helt afgørende 
begreber i filosofien bag Johannes Jørgensens 
tømrerfirma. Og ”ro” og ”harmoni” og 
”omtanke”. 
”For mig selv er det også vigtigt, at jeg hele 
tiden føler, at der er en spændende faglig 
udfordring i det arbejde, jeg siger ja til.”, 
fortsætter han. ”Her betyder det virkelig meget, 
at jeg har et godt samarbejde i gang med en 
dygtig og inspirerende arkitekt fra Tåsinge, som 
hele tiden viser nye og kreative veje, så jeg 
lærer nyt og på den måde holder mig i gang 
med faget. Det er igen noget med detaljerne 
og hvad der skal fremhæves i et byggeri – og 
så selvfølgelig også noget med mulighederne i 
materialet. Jeg får i øvrigt også en del opgaver 
fra et arkitektfirma i Svendborg, så jeg har den 
glæde at have flere forskellige og spændende 
samarbejdspartnere.”

Kigger man omkring i Johannes og Birte 
Jørgensens lyse og spændende hjem, er man 

ikke i tvivl om, at Johannes også her har lagt al 
sin sjæl for at kræse for detaljerne og skabe et 
harmonisk hus med rolige og lyse omgivelser. 
”Jeg er helt sikker på, at omgivelserne betyder 
så utroligt meget for os mennesker. Det er 
vigtigt med omgivelser, der har ro og harmoni. 
Det er jeg sikker på er med til at skabe 
lykkeligere mennesker. Det gælder i al fald også 
for os her”, slutter Johannes.
Som om ”ro” og ”harmoni” var stikordene, 
begynder Sascha nu at blive urolig henne fra sit 
hjørne og give lyd fra sig. Nu skal der ske noget. 
Ikke mere snak. Nu skal der løbes og luftes og 
springes og hoppes. Nu må vi videre alle sammen.

Så Deres udsendte takker for kaffen, klapper den 
hoppende Sascha farvel, og hilser af med det 
gæstfri værtspar. Knapt er vi kørt ud af gårds-
pladsen, før Johannes hopper ind i en af firma-
bilerne, videre ud til endnu en spændende opgave. 

Tekst: Anders Carlsson
Fotos: Henning Philbert
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Frisør og Makeup - Østergade 1. Skårup, tlf. 62232120
Vi har åbent når du har fri: Se mere på: www.imiz.dk

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husflid.dk    vbnielsen44@gmail.com

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk
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Nyt	  fra	  Damgårdsklubben.	  
	  

Der	  afholdes	  julemarked	  til	  fordel	  for	  OSKAR	  ”	  II	  ”	  på	  Damgården	  	  

Lørdag	  d.	  30	  –	  11	  –	  2013.	  	  fra	  kl.	  14.00	  til	  17.00	  	  

	  

Den	  	  11	  	  August	  havde	  Damgårdsklubben	  sit	  årlige	  loppemarked	  i	  
Skårup	  hallen.	  	  

Damgårdsklubben	  siger	  tak	  til	  alle	  der	  har	  givet	  ting	  og	  sager	  til	  	  
loppemarkedet,	  igennem	  hele	  året.	  

Der	  skal	  lyde	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  hjælperne.	  

	  

	  

OBS.OBS.OBS.	  
Vi	  søger	  stadig	  ny	  kørselsleder	  til	  ”OSKAR	  II	  ”	  

Henvendelse	  til	  formanden	  Elsa	  Gam	  Hansen	  

Tlf.	  62	  23	  15	  26.	  
	  

Med	  venlig	  hilsen	  bestyrelsen	  Damgårdsklubben.	  
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 18 

 
 
 
 
 

      Skårup Pensionistforening 
 
Skårup Pensionistforening 
Foreningen havde en rigtig god tur til Den  Blå Planet.  Der  blev spist en rigtig god middag på 
Menyen (en resturant på Amager) derefter set på fisk i alle mulige farver og størrelser. 
 
Onsdag den 16, oktober kl. 1400. 
”Den sidste vilje” Bedemand Morten Bytoft holder foredrag. Det er et emne, som mange måske 
og måske ikke har gjort sig mange tanker om. 
 
Onsdag den 30. oktober kl. 1400. 
Kaj Stillinger, forfatter, fortæller om sin roman Estrids  Søn – Den Konge der ændrede 
Danmark. Det bliver helt sikker en spændende eftermiddag. Det er i hvert tilfælde en 
spændende bog at læse. 
 
Onsdag den 13. november kl. 1400 
Vi bliver lidt i det kongelige, idet tidligere livrist i kongehuset fortæller om sit liv og sine mange 
oplevelser. Også her bliver det spændende at høre om de mange ting han har oplevet. 
 
Onsdag den 27. november kl, 1400 
Så nærmer julen sig med hastige skridt og derfor holdes der juleafslutning med alt hvad dertil 
hører. Julesange sammen med Else Mortensen, gløgg og æbleskiver m.m.. 
 
Alle arrangementer holdes i Pensionisternes Hus på Skårup stationsvej 10. Aller er hjertelig 
velkomne. Alle ovennævnte tilbud koster 30 kr. i entre. Et medlemskab koster 60 kr. for et helt 
år. 
 
 
 
 
 
Søndag den 8. desember kl, 1400. 
Søndags matine. Underholdning og kaffebord med forskellige kager. Igen er der underholdning 
ved De Tre Seniorer. Pris 75 kr.    Alle er velkommen. 
Vi forsøger igen med matine. Der var ikke mange sidste gang, men en rigtig god stemning, 
Masser af dejlige kager. Rigtig god underholdning og vi fik sunget en masse dejlige sange 
 

                                               
  
HUSK    Stort JULEMARKED den 9. og 10. november kl. 10 - 15  
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STØT LOKALSAMFUNDET
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Annes boghylde
 

Mit navn er Anne Servais og jeg er bibliotekar og uforbederlig 
læsehest og arbejder en gang om ugen (onsdag)på Skårup Bibliotek.
Jeg har tænkt mig at anmelde 2 gode bøger hver gang her i bladet.
Bliver du inspireret til at låne bøgerne, så trop bare op på Skårup 
Bibliotek mandag og onsdag mellem kl. 14 og 18. Du kan også 
kontakte mig på denne mailadresse : anne.servais@svendborg.dk

Mine 2 yndlingsbøger
Pascal Mercier: Nattog til Lissabon

Æselørernes bog - en bog man må eje. Den er spækket med guldkorn og kloge ord og den er en nydelse 
fra ende til anden. Den er fyldt med eksistentielle og filosofiske betragtninger i en medrivende fiktiv 
historie. Hovedpersonen er Raimund Gregorius. En afholdt gymnasielærer i klassiske sprog, 57 år, bosat 
i Bern med et liv i velordnende, forudsigelige rammer. Ved en række tilfældigheder finder han forfatteren 
Amadeo de Prados bog i et antikvariat, og de første få linjer rammer ham mere end noget andet i hans liv. 
Et døgn efter befinder han sig i Lissabon, sprogligt på bar bund, på jagt efter Prados historie som han både 
vil opleve og relatere sit eget liv til.
Det er en helt igennem vidunderlig bog. Min yndlingsbog

Siri Hustvedt : ”Det jeg elskede”
 

er en vidunderlig bog, klog og følelsesladet. Den handler om 2 familier i New York. De er naboer i et hus 
i Soho New York og deler både glæder og sorger gennem et helt liv. Fortælleren er en jødisk kunsthis-
toriker, han fortæller om skilsmisse, dødsfald, sorger i de to familier så man skiftevis sidder med en klump 
i halsen eller griner hjerteligt.
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Nyt tiltag i Fitness Skårup
 

Seniorfitness henvender sig til alle fra 60 år og op efter.

Formålet med træningen er at styrke kroppen til en aktiv seniortilværelse.

Vi vil tilbyde et forløb på 10 træninger som holdtræning, hvor der vil blive 
instrueret i brugen af træningsmaskiner og det øvrige udstyr, som vi råder over.

Der vil blive lagt personlige programmer, så man selv kan træne 
i centeret, udover holdtræningen.

Fokus i træningen er, at øvelserne skal:

- Styrke musklerne

- Holde leddene bevægelige

- Holde balanceevnen og kredsløbet i god form

Vi vil tilbyde træningerne om formiddagen, da vi forestiller os, 
der er her “rigtige seniorer” gerne vil træne.

Da det er holdtræning, håber vi der bliver basis for nogle sociale tiltag. 
Evt en “3. halvleg” efter træning.

Vi forventer start i uge 39 eller 40

Hold øje med opslag i Brugsen og Skåruphallen eller spørg vore instruktører når de 
har vagt i hallen. Tidspunktet vil også blive annonceret i Østkysten.
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Højskolen i Skårup går i luften med det første af tre vinterkurser 
lørdag den 23. november 2013. 

Da Skårup Seminariums bygninger som 
bekendt ikke giver mulighed for overnatning, 
er de første kurser planlagt som endags-
kurser med program fra klokken 9 om 
morgenen til 21.30.  
Kurserne foregår i særligt udvalgte lokaler på 
seminariet efter aftale med UCL, University 
College Lillebælt, som ejer bygningerne. 

Det er af overordentlig stor betydning for 

arbejdet med at etablere en højskole i det 
gamle seminarium, at der kommer mange 
mennesker på disse kurser. Det er nemlig nu, 
det skal bevises, at der er et behov for 
højskoleaktiviteter på disse kanter, så 
hermed vil vi gerne appellere til alle om at 
enten selv komme på kursus eller give ideen 
til andre, der måtte være interesserede. 

På www.hiskaarup.dk som er Skolekredsens 
hjemmeside, er der detaljerede planer for 
kurserne og mulighed for tilmelding.   
Hvis man har brug for mere information, har 

spørgsmål eller gerne vil melde sig ind i 
Skolekredsen, kan man også ringe til formand 
for skolekredsen Helle Bøving på telefonnr. 
2194 7922 eller sende en mail til bestyrelsen 
på hojskolen.skaarup@gmail.com  

Hærværk og Kvindehjerter på Thurø 
foregår lørdag den 23.11 kl. 9.00 - 21.30. 
På kurset vil vi blive ført ind i Tom Kristensens 
og Karin Michaëlis´ spændende forfatter-
skaber. Begge forfat-
tere var nært knyttet 
til Thurø, hvor de hver 
især boede i store dele 
af deres liv.  
Hele formiddagen be-
skæftiger vi os med 
Tom Kristensens dra-
matiske liv og forfatterskab. Efter middagen 
hører vi om Karin Michaëlis´ forfatterskab, 
hvorefter vi tager på tur til Thurø. Her vil vi 

bogstaveligt talt gå i de 
to kendte forfatteres 
fodspor. 
Om aftenen slutter vi 
kurset af med at høre 
om Karin Michaëlis´ 
eksil og svære år i USA. 

Kursusleder: Inga-Britt Olsen, Thurø. 

Og det er altså nu! 
Tilmelding senest mandag den 11. 

november på telefon 2194 7922 eller på 
www.hiskaarup.dk 

De følgende højskolekurser finder sted i 
januar og marts og bringes også her i Folk og 
Fæ. Læs om dem allerede nu på 
skolekredsens hjemmeside. 

OBS! Priser og flere oplysninger finder du på 
www.hiskaarup.dk  



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
Hver mandag kl. 14.00

spilles der kort m.m. 

Hver tirsdag kl. 13.30 til 16.00
Nørkle-eftermiddag Starter op d. 10/9 

i Pensionisternes Hus, alle er 
velkommen og der er plads til flere!

Hver mandag kl. 16.15
Porcelænsmaling i Pensionisternes Hus

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Onsdag den 16. oktober kl. 14.00
Den sidste vilje. Foredrag v/bedemand Morten Bytoft

i Pensionisternes Hus.
Lørdag den 26. oktober, kl. 18.30 - 02.00

Folkefest i Skårup Hallen
Onsdag den 30. oktober kl. 14.00

Forfattereftermiddag med Kaj Stillinger
i Pensionisternes Hus

Mandag den 4. nov. kl. 19.00
Bankospil i Åbyskov Forsamlingshus

Torsdag den 7. nov. kl. 19.00
Kick Off i Skåruphallen.

Lørdag den 9. og Søndag den 10. nov.
Begge dage kl. 10 -15

Julemarked i Pensionisternes Hus
Kom og gør en god handel.

Onsdag den 13. nov. kl.14.00
Foredrag om kongehuset i Pensionisternes Hus

Fredag den 15. nov. kl. 18.00
Skårup aften på Skårup Skole
Onsdag den 27. nov. kl. 14.00

Juleafslutning i Pensionisternes Hus
Lørdag den 30. nov. fra kl. 14.00 til 17.00  

afholder Damgårdsklubben 
julemarkedet på Damgården.

Lørdag den 30. nov.
Julefrokost i Åbyskov Forsamlingshus
Søndag den 8. december kl. 14.00

Søndag matine med juleunderholdning
Af  De Tre Seniorer.

Fredag den 17 januar 2014
Torskespisning i Åbyskov Forsamlingshus

Februar 2014 (se inde i bladet)
Dilettant i Åbyskov Forsamlingshus

Tirsdag den 11. marts 2014
Vinsmagning i Åbyskov forsamlingshus.

Tlf. 40 88 15 95anja@skaarupgrafisk.dkskaarupgrafisk.dk

SKÅRUPgrafiskö


