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Kære Folk & Fæ-læser!
Det er krisetider i Danmark, og mange, mange 

mennesker må sparer, for at få økonomien til at hænge 

sammen.

Det skal derfor ikke være nogen hemmelighed, at jeg 

havde forberedt mig på, at resultatet ved indsamlingen til

Folk & Fæ ville blive væsentlig lavere end sidste år.

Men for en gangs skyld, er det dejligt at have taget fejl !

Se det flotte indsamlingsresultat senere i bladet.

Men der skal jo også utrolig mange penge til at lave så 

flot et lokalblad.

Til trods for at alle i bladgruppen arbejder frivillig og 

gratis, så var de samlede udgifter sidste år 

ca. 240.000,- kr.

Og nye prisstigninger er varslet også for Folk & Fæ.

Vi vil derfor stramme lidt op, hvor vi kan, uden det går 

ud over kvaliteten i indholdet. - Ud over vore egne  faste 

skribenter, har vi utrolig mange dygtige folk, der sender 

artikler til bladet. Og der kommer flere og flere til !!!

Det er en stor glæde for os, der bruger utrolig mange 

timer på at lave lokalbladet, at så mange forskellige folk 

gerne vil bruge bladet til at fortælle om deres aktiviteter i

foreninger – klubber – forsamlingshuse – o.m.a.

Men uden alle vores trofaste sponsorer og foreninger gik

det jo slet ikke. 

Derfor skal der også herfra lyde en opfordring til alle 

om at støtte og benytte alle de lokale forretninger, 

virksomheder og andre i lokalsamfundet.

Og så skal der samtidig lyde en utrolig stor tak til alle 

bladets sponsorer. Tak – tak . Hjertelig tak for Jeres 

støtte til lokalbladet Folk & Fæ år efter år.

Uden Jeres støtte var der ikke noget lokalblad.

Og så vil jeg lige slutte med at skrive, at der sker så 

mange spændende ting i vores lokalsamfund, som der 

aldrig bliver skrevet om.

Du kan selv være med til at gøre bladet endnu mere 

interessant ved at kontakte redaktøren eller en anden fra

bladgruppen med en god historie.

Vi glæder os til at høre fra dig! - - Hermed sendes de 

bedste hilsner fra Folk & Fæ. Henning Philbert
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Kære Folk & Fæ læser! - Tak for din støtte til bladet, da

vore indsamlere kom forbi din dør med ”raslebøsserne”

og mange, mange tak til indsamlergruppen i Skårup Sogn

4

Indsamlergruppen august 2020 i Skårup Sogn

Henning Philbert
Åbyvejen og Åbyvænget

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Mette Lundsgård
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Pilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse

Frederik Søe
Østermarken

Jytte Hald

Erik Frantz
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Kære Folk & Fæ-læser:

52.800,00 kr.
Ja, så mange penge blev der indsamlet, da det sidste nummer af Folk & Fæ blev omdelt af vores 

trofaste indsamlergruppe, - der endnu engang slog rekorden fra sidste år med et fantastisk flot 

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

giveren ville støtte bladet med via MobilePay. Det talte altså også med i indsamlerresultatet.

Endnu engang en stor tak til den flittige og trofaste indsamlergruppe.

 Men – men – men:

 En helt særlig varm tak er der naturligvis til alle 

Jer, der lagde penge eller MobilePay-beløb i 

raslebøsserne, da de kom rundt på ruterne.
Man kan også indbetale et beløb til: FYNSKE BANK Reg. nr. 0819 Kontonummer 819-56-11123

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

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

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

Tak til indsamlergruppen i Vejstrup og Oure. 

Vi mangler en indsamler i Brudager og en i Oure. 

Kontakt redaktøren hvis du vil hjælpe med indsamlingen i Brudager eller i Oure.

Hjertelig tak til

SuperBrugsen i Skårup
for uvurderlig støtte til indsamlergruppen.

Vi kommer rundt med raslebøsserne og besøger Jer igen til august 2023.

                                   Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert.5

OureLone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Brudager

Rosenfeldt 
Oure

Kære Folk & Fæ Læser!
Næste nummer af Folk & Fæ bliver omdelt af vores trofaste indsamlergruppe. Vi 

håber, I er glade for, at bladet nu udkommer i farver og vi håber derfor, 
I vil bidrage med lidt ekstra, da udgifterne er steget voldsomt.

Vore indsamlere kan kun modtage kontante bidrag. Heldigvis er der længe til  august, 
så I kan nå at gemme nogle kontanter til de kommer forbi med ”indsamlingsbøsserne”, 

men nu er der også mulighed for at støtte lokalbladet ved at benytte:

MobilePay: 2548 7386
I kan også støtte ved at lægge penge i voers lille pengekasse i SuperBrugsen eller ved 

at overføre et beløb til vores konto i Svendborg Sparekasse 
eller via netbank på: kontonummer: 819-56-11123

Hermed sendes mange sommerhilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Indsamlergruppen i Oure, Vejstrup og Brudager

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Brudager 

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Oure
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”Jeg drømmer så tit om et sted, hvor ingen får 
lov til at være i fred – hvor gammel og ung ræk-
ker hænderne ud, og ingen må føle, at de står for 
skud – hvor alle kan skabe i tryghed fordi, vi ved, 
vi er fri...” (Sang af Hanne Kirk, fra Højskolesang-
bogen nr. 215, vers 1)

Træerne gyldnes og skyggerne skærpes med 
årstidens skift fra sommer til høst.
Det er tid til at mødes igen inden døre for at 
genoplive fællesskaber, der har været i pause-ro hen 
over den varme og lyse sommer. Det er tid til at sk-
abe nye fællesskaber og møde nye mennesker. Det 
er tid til at række hænderne ud, yngre som ældre.
For det handler om at mødes.  
Og det handler om et sted at mødes. Et mødested.

Tidligere på ugen har Deres udsendte sat for-
manden for Vejstrup Forsamlingshus, Henrik 
Kramer, stævne i Forsamlingshuset. 

Det er tid til at mødes. 
Der er linet op i husets lille sal med en storskærm 
for at visualisere de store visioner, som en en-
gageret gruppe af Vejstrups borgere har udkastet 
mhp. at forvandle Vejstrup Forsamlingshus til et 
aktivt og tidssvarende mødested for mennesker 
på vej mellem vugge og grav.
”Vores vision har overskriften ”Fra vugge til grav”,” 
fortæller Henrik Kramer. ”Vi har en drøm om et 
både levende og varigt fællesskab i Vejstrup, som 
er det sted, vi har valgt at slå os ned for at blive 

boende – om det så kun er for en periode i vores 
liv. Her skal forsamlingshuset som noget helt 
naturligt danne ramme om de store begivenheder i 
det liv, vi alle sammen lever fra vugge til grav.” HK 
fortsætter med stor entusiasme for at understrege, 
at forsamlingshuset skal være en afgørende base 
med muligheder og aktiviteter for alle – uanset 
interesser, forudsætninger og alder. ”Derfor er 
overskriften for vores ambitiøse prospekt da også 
”Mødestedet i Vejstrup”.”

På spørgsmålet om, hvorfor og hvornår Henrik 
Kramer gik ind i arbejdet med at forny Vejstrup 
Forsamlingshus svarer han: ”Min kone, Ene Wolfs-
berg, og jeg købte i 2015 den gamle børnehave 
på Brudagervej. Vi brugte det første års tid på at 
renovere hele det store hus og rydde dele af den 
tilgroede have. I løbet af den første tid her i Ve-
jstrup mødte vi og vores børn så mange spændende 
og dejlige mennesker, og fordi vi nu er som vi er, 
begyndte vi hurtigt at involvere os i det lokale liv.
Jeg var allerede med i Borgerforeningen, da jeg 
i 2017 tog med til et møde i Vejstrup Forsam-
lingshus, som vel må betegnes som et decideret 
krisemøde. Der var en dyster stemning, især fordi 
forsamlingshusets økonomi i den periode havde 
svært ved at nå sammen.

Status i 2017 var nemlig, at forsamlingshuset 
efterhånden og med årene primært blev brugt til 
udlejning til private fester. 
Derfor besluttede en bred kreds af byens borgere 
at gøre huset til et aktivt mødested, der skulle 
være midtpunkt for aktiviteter, der kunne skabe 
bæredygtige fællesskaber.
Udkommet af den fælles beslutning blev så, at der 
kom en ny bestyrelse til.”
Henrik Kramer tager en pause i sin fortælling om 
de seneste år, kigger ud i lokalet for at konstatere, 
at alting er gået meget hurtigt siden da.
”Som det allervigtigste vedtog den nye bestyrelse 
med det samme at indføre en helt ny organisation-
sstruktur. Og netop dét har været den afgørende 
ændring i hele fortællingen om forsamlingshuset, 
for det har involveret mange, mange mennesker 

 

 

Drømmen om et mødested 
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Henrik Kramer byder velkommen 
til forsamlingshuset
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– og dét på en vedkommende måde. Ændringen i 
måden af organisere tingene på har været en udelt 
succes og i dag er huset virkelig levende og aktivt.”, 
understreger Henrik Kramer og han fortsætter: 
”Ændringen har først og fremmest betydet, at vi har 
etableret i alt 16 arbejdsgrupper, som har ansvaret 
for hver deres aktivitet. Der er en ”høvding” for hver 
gruppe, og høvdingen er den ansvarlige tovholder 
for netop dén gruppe.

Så vi har arbejdsgrupper med arrangementsansvar 
for koncerter, læseklub, ”Vejstrup Spiser Sammen”, 
Yoga, ”Kagebord og Musik”, foredrag, ”Vejstrup 
Synger Sammen”, gymnastik, seniorklub – for blot at 
nævne nogle af arbejdsgrupperne. Der er tilsammen 
ca. 45 frivillige borgere, som alle er med til at bære Ve-
jstrup Forsamlingshus ind i en ny og spændende tid.”

”Der drømmes og lægges planer for fremtiden”

Henrik Kramer kigger igen ud i lokalet og fortsætter: 
”Uden dem, ja uden alle de engagerede frivillige, der 
er med til at løfte opgaverne ved forsamlingshuset, 
kunne alt det her slet ikke lade sig gøre.”
”Vi arbejder hele tiden på at skabe flere nye og men-
ingsfulde aktiviteter i huset”, understreger Henrik 
Kramer. ”Lokale virksomheder benytter nu vores hus 
til interne mødeaktiviteter og der arrangerer enkelt-
stående arrangementer i huset som juleevents, høst-
fest, loppemarkeder, Fastelavn og valgaftener.”
Den nye bestyrelse fik i første omgang vendt den 
dårlige økonomi ved at arrangere koncerter i huset. 
Det blev en stor succes, og det gav motivation til det 
kommende arbejde, hvor nye visioner og store ombyg-
ningsplaner skulle tage form og udmønte sig konkret.
Så nu er økonomien blevet stabiliseret, hvilket er en 
vigtig forudsætning for at fortsætte det langsigtede 
arbejde med at virkeliggøre idéer og drømme.
For helt at forstå de omfattende visioner, går Deres 
udsendte for en kort stund tilbage i tiden – nærmere 
bestemt helt tilbage til 1911, hvor Vejstrup Forsam-

lingshus  blev opført. Dengang ønskede man et 
samlingssted for Vejstrups beboere og et hjemsted 
for den lokale gymnastikforening. 

”Den gamle og oprindelige sal”
Det var gode for foreningslivet rundt om i landet, 
og der blev derfor opført forsamlingshuse i mere 
end 1000 landsbyer. Det krævede engagement, 
sammenhold og samlingskraft, og dét var der i rigt 
mål i Vejstrup. Et synligt tegn på dét var, at byen 
dengang allerede havde været arnested for folke-
lige bevægelser årtier tilbage i det 19. århundrede 
med efterskolen, valgmenigheden og de to lokale 
friskoler som synlige og betydningsfulde fællessk-
aber. Fællesskaber, som alle har præget det lokale 
liv stærkt og vedvarende lige siden.
Den nye bestyrelse for Vejstrup Forsamlingshus 
tager fat på visioner om lignende fællesskaber i det 
flotte prospekt, som er blevet udarbejdet af en arbe-
jdsgruppe i forsamlingshuset.
Det hedder her, at det eksisterende hus stadig 
indeholder en samlende kraft. Derfor er det en del af 
visionen at renovere, transformere og finde oprindel-
ige kvaliteter frem. 
Det nye projekt er på den måde båret af en respekt 
for den kulturarv, som byen i fællesskab er med til at 
bevare ved at videreføre den.
Så historien gentager sig på en forunderlig måde i 
Vejstrup. For byen oplever en øget tilflytning af både 
yngre og ældre familier og det er familier, som sæt-
ter pris på fællesskab og som bidrager til den videre 
udvikling af forsamlingshuset. Vejstrup er i dén grad 
blevet et attraktivt sted at bo og betragtes ikke læn-
gere som et sted, man bare kører igennem. Vejstrup 
er et mødested. 
”Sådan oplevede vores familie det, da vi kom til 
byen,” siger Henrik Kramer. ”Vi blev godt taget imod 
og fornemmede hurtigt, at her ville vi gerne mødes 
med dem, vi fra nu af delte by og sted med. Det er 

graa arkitekter

Forsamlingshuset i Vejstrup

25 juni 2019 afholdes borgermøde og workshop i Forsam-
lingshus. Mødet holdes som idégenerator og demokratisk 
handling forud for den renovering og transformation 
bestyrelsen ønsker at sætte i værk.
Der er god deltagelse ved borgermødet hvor workshop-
pen organiseres som gruppearbejder. Mødet fører til at 
der skrives et rum og aktivitetsprogram for det kommende 

forsamlinshus. 

Eksempel på 
gruppearbejde ved
workshoppen

Borgermøde / Workshop

Indledende arbejde

graa arkitekter

Forsamlingshuset i Vejstrup

Forord
Vejstrup Forsamlingshus på Sydfyn er opført 1911. Det daværende samfund i Ve-
jstrup ønskede et samlingssted for landsbyens beboerer samt et hjemsted for den 
lokale gymnasikforening. Forsamlingshuset vidner som så mange andre forsamling-
shuse i Danmark, om et stærkt lokalt engagement, sammenhold og samlingskraft. 
Det er ikke svært at forestille sig huset store betydning for landsbyen dengang.

I dag fremstår huset undseeligt og huset har i flere år lidt under en anstrengt 
økonomi. 

Imidlertid indeholder det eksistende hus stadig en samlende kraft. En aktiv og vi-
sionær bestyrelse er lykkes med at stabilisere økonomien og ønsker nu at renovere, 
transformere samt at finde oprindelige kvaliteter frem. -Og ambitionsniveauet er 
højt. 

Man kan sige at historen gentager sig. I 1911 trådte byens borgere sammen og 
byggede et tidssvarende forsamlingshus. Idag gør byens borgere det samme. 
Det færdige byggeri skal udtrykke den tro,  optimisme og samlingskraft samfundet i 
Vejstrup faktisk indeholder.

Fortid

Nutid

Fremtid ?

Indledende arbejde
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den fortælling, Ene og jeg ser os som en del af. Og 
det er den fortælling, som forsamlingshuset gerne 
skulle blive en fysisk udfoldelse af.” 

I forsamlingshuset er der de sidste år blevet 
gennemført visionsaftener og borgermøder. I sa-
marbejde med Graa Arkitekter er der udarbejdet et 
såkaldt dispositionsforslag, som har mødt stor vel-
vilje fra mange sider. Forslaget beløber sig til ca. 5½ 
mill. kr., og der er allerede indsamlet og modtaget 
tilsagn om over 3½ mill. kr.
”Vi er meget imponerede af den enorme opbakning, 
forsamlingshuset har fået på så kort tid,” fremhæver 
Henrik Kramer. ”Det gælder også den lokale op-
bakning, som bekræfter os i, at alt dét, vi er i færd 
med at bygge op her, har stor betydning for mange 
mennesker i området.”

Forsamlingshuset har fået stor støtte fra mange sider

Henrik Kramer fortæller, at finansieringen af det sam-
lede projekt skal ske dels ved selvfinansiering og dels 
ved at søge støtte fra diverse bIdragydere. ”Vi har 
allerede fået et stort beløb ind gennem salg af folkeak-
tier. Det vidner også om en kolossal og engageret lokal 
opbakning,” siger han med stor begejstring.

Deres udsendte kaster et blik på storskærmen, som 
viser prospektet og arkitekternes tegninger over de nye 
lokaler og faciliteter. Der bliver tale om en meget omfat-
tende ændring af bygningerne, som omfatter tre afde-
linger, hvis samlede komposition fortæller om forsam-
lingshusets udvikling gennem mere end et århundrede.
Som et konkret udtryk for et ønske om at signalere 
åbenhed og rummelighed, etableres et vindfang ud 
mod Landevejen, så det er tydeligt, hvor og hvordan 
man kommer ind i huset. Tilgængeligheden er vigtig for 
stedet.

”Facaden på det kommende forsamlingshus”

Samtidig åbnes det oprindelige forsamlingshus med 
glas ud mod gadekæret med en gennemgående 
transparent til følge. De udvendige facader vil 
veksle mellem gamle mursten fra Svendborgfirmaet 
”Gamle Mursten” og pudset murværk. ”Huset har 
en facade, som er meget karakteristisk”, påpeger 
Henrik Kramer. ”Facaden med det specielle buede 
vinduesparti og den murede krone skal bevares. Dét 
udgør jo hele husets særlige udtryk.”
”Og den store sal skal føres tilbage, så den kommer 
tæt på det oprindelige udseende. Der bliver hvælvet 
loft og konsoller. Alt sammen i moderne og bære-
dygtige materialer,” understreger HK. ”Vi vil i videst 
muligt omfang bruge genbrugelige byggematerialer, 
og så skal vi bringe klimaskærm og kloakkerne up-
to-date. Opvarmning og energiforbrug skal etableres 
så CO2-neutralt som overhovedet muligt.”

”Fremtidens store sal”

I forlængelse af en sådan opdatering skal akustik-
ken og lydforholdene optimeres. ”Som den store sal 

 

 

vi er i færd med at bygge op her, har stor betydning for mange mennesker i området.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsamlingshuset har fået stor støtte fra mange sider 

 

Henrik Kramer fortæller, at finansieringen af det samlede projekt skal ske dels ved selvfinansiering 
og dels ved at søge støtte fra diverse bIdragydere. ”Vi har allerede fået et stort beløb ind gennem 
salg af folkeaktier. Det vidner også om en kolossal og engageret lokal opbakning,” siger han med 
stor begejstring. 
 
Deres udsendte kaster et blik på storskærmen, som viser prospektet og arkitekternes tegninger 
over de nye lokaler og faciliteter. Der bliver tale om en meget omfattende ændring af bygningerne, 
som omfatter tre afdelinger, hvis samlede komposition fortæller om forsamlingshusets udvikling 
gennem mere end et århundrede. 
Som et konkret udtryk for et ønske om at signalere åbenhed og rummelighed, etableres et 
vindfang ud mod Landevejen, så det er tydeligt, hvor og hvordan man kommer ind i huset. 
Tilgængeligheden er vigtig for stedet. 
 
 
Billedet på første side (forsiden) af prospektet Tekst: ”Facaden på det kommende forsamlingshus” 
 
Samtidig åbnes det oprindelige forsamlingshus med glas ud mod gadekæret med en 
gennemgående transparent til følge. 
De udvendige facader vil veksle mellem gamle mursten fra Svendborgfirmaet ”Gamle Mursten” og 
pudset murværk. ”Huset har en facade, som er meget karakteristisk”, påpeger Henrik Kramer. 
”Facaden med det specielle buede vinduesparti og den murede krone skal bevares. Dét udgør jo 
hele husets særlige udtryk.” 
”Og den store sal skal føres tilbage, så den kommer tæt på det oprindelige udseende. Der bliver 
hvælvet loft og konsoller. Alt sammen i moderne og bæredygtige materialer,” understreger HK. ”Vi 
vil i videst muligt omfang bruge genbrugelige byggematerialer, og så skal vi bringe klimaskærm og 
kloakkerne up-to-date. Opvarmning og energiforbrug skal etableres så CO2-neutralt som 
overhovedet muligt.” 
 
 

Forsamlingshuset i 

Vejstrup
Renovering og tilbygning

02 maj 2022

graa arkitekter

Forsamlingshuset i Vejstrup

Forord
Vejstrup Forsamlingshus på Sydfyn er opført 1911. Det daværende samfund i Ve-
jstrup ønskede et samlingssted for landsbyens beboerer samt et hjemsted for den 
lokale gymnasikforening. Forsamlingshuset vidner som så mange andre forsamling-
shuse i Danmark, om et stærkt lokalt engagement, sammenhold og samlingskraft. 
Det er ikke svært at forestille sig huset store betydning for landsbyen dengang.

I dag fremstår huset undseeligt og huset har i flere år lidt under en anstrengt 
økonomi. 

Imidlertid indeholder det eksistende hus stadig en samlende kraft. En aktiv og vi-
sionær bestyrelse er lykkes med at stabilisere økonomien og ønsker nu at renovere, 
transformere samt at finde oprindelige kvaliteter frem. -Og ambitionsniveauet er 
højt. 

Man kan sige at historen gentager sig. I 1911 trådte byens borgere sammen og 
byggede et tidssvarende forsamlingshus. Idag gør byens borgere det samme. 
Det færdige byggeri skal udtrykke den tro,  optimisme og samlingskraft samfundet i 
Vejstrup faktisk indeholder.

Fortid

Nutid

Fremtid ?

Indledende arbejde
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Billede fra side 3 i prospektet – nederste billede til højre Tekst: ”Fremtidens store sal” 
 
 
 
I forlængelse af en sådan opdatering skal akustikken og lydforholdene optimeres. ”Som den store 
sal er udformet nu, er der en grødet og dårlig akustik,” siger Henrik Kramer, mens Deres udsendte 
tjekker den tvivlsomme akustik med et par kraftige klap med næverne.  
”Den store sal er hjertet i huset og den skal kunne rumme store selskaber og arrangementer, hvor 
man kan høre, hvad ens bordfæller siger og hvor musikken får de bedste betingelser for at blive 
nydt og hørt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Kramer ved et par af de mange koncertplakater 

 

Foyeren vidner om de koncerter, som allerede har givet så store oplevelser for mange mennesker 
de sidste år. Håndskrevne hilsener på store plakater fra Anne-Dorthe Michelsen, Jimmy Jørgensen, 
Sko & Torp og mange andre kunstnere vidner om nærværende og gyldne stunder i mødet 
mennesker og mennesker imellem. Helt i stedets og husets ånd. 
Af andre oplagte forbedringer af huset nævner Henrik Kramer forøgelse af antal toiletter og 
indretning af handicaptoilet. Der skal også indrettes en café med terrasse, hvor lokale kan mødes 
til en hyggesnak. 
 
Ud fra arkitekternes tegninger bliver det samlede udtryk ude og inde en samlet bygning med et 
højt æstetisk niveau og med lys og mulighed for anvendelse til mange formål. 
”Vi har lavet en overordnet multifunktionel plan med hele bygningen,” fortæller Henrik Kramer. 
”Når du er kommet ind i huset, skal det være sådan, at du kan komme til alle husets funktioner, 
som så ligger uafhængigt af hinanden. På den måde kan de benyttes til forskellige aktiviteter på 
samme tid. Det bliver en kæmpe-gevinst for huset,” pointerer Henrik Kramer. 
”Ved større arrangementer kan den store sal så lægges sammen med caféen og evt. også den lille 
sal. Og køkkenet kan bruges selvstændigt, hvis der f.eks. er tale om catering ud af huset.” 
 
Deres udsendte efterlades ikke et øjeblik i tvivl om, at projektets ambitionsniveau er endog 
særdeles højt. Det gælder ikke kun i forhold til rammerne. Henrik Kramer har nemlig også en klar 
forventning om, at der bliver højt til loftet, hvad angår indholdet af de aktiviteter, som Vejstrups 
beboere i fællesskab skal skabe og deltage i. Han refererer her til det borgermøde, som var med til 

er udformet nu, er der en grødet og dårlig akustik,” 
siger Henrik Kramer, mens Deres udsendte tjek-
ker den tvivlsomme akustik med et par kraftige klap 
med næverne. 
”Den store sal er hjertet i huset og den skal kunne 
rumme store selskaber og arrangementer, hvor man 
kan høre, hvad ens bordfæller siger og hvor musikken 
får de bedste betingelser for at blive nydt og hørt.”

Foyeren vidner om de koncerter, som allerede har 
givet så store oplevelser for mange mennesker de 
sidste år. Håndskrevne hilsener på store plakater 
fra Anne-Dorthe Michelsen, Jimmy Jørgensen, 
Sko & Torp og mange andre kunstnere vidner om 
nærværende og gyldne stunder i mødet mennesker 
og mennesker imellem. Helt i stedets og husets ånd.
Af andre oplagte forbedringer af huset nævner Henrik 
Kramer forøgelse af antal toiletter og indretning af 
handicaptoilet. Der skal også indrettes en café med 
terrasse, hvor lokale kan mødes til en hyggesnak.

Ud fra arkitekternes tegninger bliver det samlede 
udtryk ude og inde en samlet bygning med et højt 
æstetisk niveau og med lys og mulighed for anven-
delse til mange formål.
”Vi har lavet en overordnet multifunktionel plan med 
hele bygningen,” fortæller Henrik Kramer. ”Når du er 
kommet ind i huset, skal det være sådan, at du kan 
komme til alle husets funktioner, som så ligger uaf-
hængigt af hinanden. På den måde kan de benyttes 
til forskellige aktiviteter på samme tid. Det bliver en 
kæmpe-gevinst for huset,” pointerer Henrik Kramer.
”Ved større arrangementer kan den store sal så 
lægges sammen med caféen og evt. også den lille 
sal. Og køkkenet kan bruges selvstændigt, hvis der 
f.eks. er tale om catering ud af huset.”

Deres udsendte efterlades ikke et øjeblik i tvivl om, 
at projektets ambitionsniveau er endog særdeles 
højt. Det gælder ikke kun i forhold til rammerne. 
Henrik Kramer har nemlig også en klar forventning 
om, at der bliver højt til loftet, hvad angår indholdet 
af de aktiviteter, som Vejstrups beboere i fællesskab 
skal skabe og deltage i. Han refererer her til det 
borgermøde, som var med til at sætte den nye pro-
ces i gang. ”Mødet i sommeren 2019 blev en slags 
idé-generator og en fælles og demokratisk brain-
storming, inden vi kunne gå gang med den forvand-

ling, som bestyrelsen gerne ville sætte i værk. Ved 
mødet blev der lavet en workshop og ved dén kom 
rigtig mange idéer og ønsker i spil. Det udmøntede 
sig så alt sammen i et aktivitetsprogram, som har 

været et vigtigt udgangspunkt og redskab for vores 
videre arbejde,” understreger Henrik Kramer.  

Så ét er de kommende rammer og bygninger og den 
fremtidige indretning af huset. Noget andet er så 
sjæl og indhold i alt det, der skal foregå i huset. Og 
dét afhænger af de mennesker, der mødes på ste-
det. Og det afhænger af, hvilke aktiviteter og tiltag, 
der så opstår ud af de møder. 
For mennesker mødes og sød musik opstår…
Det er tid til at mødes.

”Jeg mærker at længslen har rod i urtidens mor-
gen, hvor livstræet stod, derfra skal den skyde 
og vokse på ny, derfra skal den række fra skov 
og til by, så fremtiden formes af kroppe og ord, 
hvor medmen´sker bor...” (Sang af Hanne Kirk, fra 
Højskolesangbogen nr. 215, vers 4)

Tekst: Anders Carlsson
Fotos: Henning Philbert 

Henrik Kramer ved et par af de mange koncertplakater



9
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Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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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

Jannika Simonsen
Indehaver

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10
5700 Svendborg
jannika@mail.dk

TLF. 62 20 34 35 - Mobil 20 33 71 36

Skårupørevej 39
5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

v/ Dorthe Weiskvist & Susan Flodin
28 214 495 25 324 347

SKÅRUP ApS
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PORTRÆT AF EN NY SPONSOR. 

Skal du holde fest?  
FIGO PRODUCTIONS 
leverer DJ, lyd og lys til alle 
typer arrangementer og 
tilbyder også foto og 
droneoptagelser.  
Ring på 42 33 02 52 og få 
et uforpligtende tilbud. 
Skribent: Margit Løve Kølle. Fotografer: 
Freya Strøander og Margit Løve Kølle. 

 
Freya Strøander og Nicklas Hvam. 

På Skårup Vesterløkke 10 i Skårup bor Freya 
Strøander og Nicklas Hvam, der begge har 
en passion for at gøre andre mennesker 
glade. Nicklas har altid haft stor interesse for 
musik af enhver art, og Freya har i mange år i 
sin fritid danset lige fra latin til moderne dans 
og hiphop, hvor musikken også har betydet 
meget. 

Det unge par mødtes for 7 år siden på 
Performanceefterskolen i Lunderskov, og året 
efter flyttede de sammen i en lejlighed i 
Svendborg for fra denne by at starte på hver 
sin uddannelse.                                       

Freya blev optaget på UCL (Erhvervs-
akademiet) i Svendborg og har herfra 
uddannet sig til serviceøkonom. I 
uddannelsen lærer man bl.a., hvordan man 
får en virksomhed til at køre optimalt, og 
hvordan man igangsætter og afvikler events 
af forskellig art. Freya arbejder i dag som 
distributionsleder hos FK Distribution på 
Ryttermarken i Svendborg og planlægger og 
leder herfra omdelingen af aviser og 
reklamer.  

Nicklas er uddannet industri-elektriker fra 
Teknisk Skole i Svendborg og Odense og 
arbejder hos SBS-Friction i Svendborg, hvor 
han bl.a. sørger for den daglige drift af 
maskinerne.  

I løbet af året på efterskole fandt de ud af, at 
deres forskellige interesser kunne 
kombineres, så der på sigt kunne være 
grundlag for at starte egen virksomhed.  

Freya har, siden hun var lille, været en ivrig 
fotograf, og Nicklas begyndte på efterskolen 
at interessere sig for musik, og senere hen er 
interessen for at lave droneoptagelser 
opstået. Han har taget Fjernpilotcertifikat for 
teoretisk viden. Han valgte musik som linjefag 
og lærte her, hvad der skal til for at blive en 
god DJ.  

 

  
Freya og Nicklas med firmaets drone. 

De har hver deres spidskompetencer og 
supplerer hinanden godt. Når f.eks. 
droneoptagelserne er tilendebragt, er det 
Freya der klipper og redigerer ordren og 
aftaler det praktiske med kunden. Nicklas 
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kalder, med et glimt i øjet, Freya for firmaets 
sekretær. 

Freya og Nicklas viser deres lysanlæg. De har 
også anskaffet sig DJ-pult, røgmaskine og 
konfettirør. 

 

Det unge par har altid holdt af at deltage i 
fester, men på den måde, at de gerne aktivt 
vil deltage i festens planlægning og 
gennemførelse i stedet for bare at være 
passive tilskuere.  

Det startede med familiefester og 
arrangementer for venner, hvor de sørgede 

for musikken. De siger begge, at de helst vil 
deltage i et arrangement, hvis de aktivt kan 
gøre en positiv forskel.  

 
FIGO spiller til en 40-års fødselsdag i Skårup. 

De spiller ved alle slags festarrangementer, 
børnefødselsdage og bryllupper. I deres fritid 
står de også i bar til diverse koncerter.  

For et år siden fandt de ud af, at det var tiden 
til at starte eget firma, hvor både 
erhvervskunder og private kan få hjælp til at 
gennemføre et ønsket projekt.  

Lige nu er det meget musikdelen, der fylder.  

 
Nicklas fortæller, at han en gang imellem er 
DJ på ”Den Blå gård” i Svendborg. 

Efter at have boet i en lejlighed i fire år i 
Svendborg følte de, det var tiden til at flytte i 
eget hus. Det var ikke noget bevidst valg, at 
det blev Skårup, men da huset på Skårup 
Vesterløkke 10 blev til salg for et år siden, 
slog de til og blev husejere. Det har de ikke et 
øjeblik fortrudt.  

De er meget glade for at bo på den rolige vej 
med søde naboer og føler begge, at der er 
mange muligheder for at skabe sig en god 
fremtid i Skårup. 



 
 Tekst Vibe Eriksen. Billeder: diverse 

Som jeg har fortalt i tidligere numre af Folk & Fæ, blev Skårup Seminarium i foråret 2020 solgt til en privat 
bygherre, Niels Pedersen, hvis plan det var at opføre seniorboliger på grunden.  

Derefter kom der høring og vedtagelse af et kommuneplanstillæg, som fastlagde en række overordnede 
bestemmelser vedr. området.  

Hen over sommeren 22 har vi så haft høring på en ny lokalplan med konkret skitsering af byggeriet for 
området (udførligt beskrevet i sidste nummer af Folk & Fæ). Det skal lige tilføjes, at undervejs i processen er 
ordet seniorboliger forsvundet og nu taler man blot om boliger. (Derfor er ”senior” også slettet i min 
overskrift). 

 Der er indkommet 41 høringssvar med kritik af en række af de konkrete rammer for byggeriet, bl.a. en 
maksimumbyggehøjde på 3 etager med store indkik til de omkringliggende grunde, manglende præcisering 
af parkens offentlige tilgængelighed, manglende stillingtagen til omfanget af fredning og bevarelse af 
hovedbygningen, rektorbygningen og parken. Derudover er der afleveret 225 underskrifter mod max 
byggehøjden til kommunen. 

(Alle tidligere indlæg med forslag, retningslinjer, bilag og dokumenter samt nuværende lokalplan finder du 
på Folk & Fæ hjemmesiden under Lokalnyt—> Skårup Seminarium). 

Kommunen dvs. politikerne i planudvalget og embedsfolkene i forvaltningen arbejder nu videre med disse 
høringssvar og laver en besvarelse af alle svar i en hvidbog. Pga. de mange indsigelser forsøger man 
samtidig at tilrette rammerne for byggeriet på en række møder med bygherre.  
 

Planudvalget har holdt sit første møde og referatet ligger på kommunens hjemmeside.  

Skårup Seminarium, der bliver til boligområde 
- det videre arbejde efter endt borgerhøring 

 



(Link til dette referat samt alle høringssvar ligger på Folk & Fæ hjemmesiden under Lokalnyt—> Skårup 
Seminarium). 

Borgergruppens fortsatte arbejde. 
 

Den selvbestaltede gruppe til 
”Fremme af Borgerinddragelse i 
forbindelse med Lokalplan for 
boligområde ved det tidligere Skårup 
Seminarium”, som stod for 
underskriftindsamlingen og for 
kontakt til medierne med henblik på 
at informere om indholdet i 
lokalplanen og oplyse om 
konsekvenserne for vores by.  
Vores væsentligste kritikpunkt er 
byggehøjden på 3 etager svarende til 
hovedbygningens højde, men vi har 
også opmærksomhed på andre 
områder af planen.  

(Gennemgang af lokalplanen, 
høringen og borgergruppens holdning 
til det hele kan du læse på Folk & Fæ 
hjemmesiden under Lokalnyt—> 

Skårup Seminarium)  

Lige nu forholder gruppen sig afventende, 
mens kommunen arbejder, men vi har 
fortsat tæt kontakt med forskellige 
instanser i kommunen og med relevante 
foreninger så vi holder nøje øje med 
udviklingen. 

Artiklerne her i bladet fortsætter jeg med 
at skrive, indtil der er en endelig afgørelse 
og der intet nyt er at fortælle…… 
 

Stemningsbilleder af Skårup Seminarium og 
parken i efterårsfarver. 
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        LLaannddssbbyyeenn  SSkkåårruuppss  ooppssttååeenn..  
”Når vi skal undersøge, hvornår egnen er 
blevet endeligt »koloniseret«, er det 
sognenes stednavne, der kan give os et godt 
fingerpeg. Ældst af alle og sandsynligvis 
gående helt tilbage til de allerførste århund-
reder efter Kr. fødsel er landsbyer med 
endelsen -inge: Svanninge, Ryslinge m.m.  
 

Lidt yngre er endelserne -um, -løse, -lev og -
sted; fra perioden 500-800 efter Kr. 
-Tofte og -by stammer fra tiden 800-1000 
(Åby, Kirkeby) og endelig byerne med -torp, 
-rød, -bøl, og -ager efter år 1000.            
Ordet torp; et dyrket areal eller bebyggelse. 
Torperne er altså byer, der er lagt på 
nyopdyrket jord. Endelsen torp i stednavnene 
ændres efterhånden til -strup, -drup, -rup.  
 

 

 

 

Omkring år 1000, er et tidspunkt hvor bl.a. 
danernes område via vikingeeventyret, havde 
oplevet en eksplosiv befolkningstilvækst, og 
dermed en stærkt udvidet kolonisation af 
hidtil uopdyrkede arealer herhjemme.                 
For Skårup sogn er bosættelsen og opdyrk-
ningen begyndt i perioden 800-1000 efter Kr. 
Hermed skal ikke være sagt, at her ikke har 
boet mennesker før den tid.                   
Derom vidner jo netop de fund, der er gjort   
i sognet fra                      stenalder og bronze-
alder, men disse                     folks levevis 
har blot været                           mere nomade-
agtig. Typisk                             for de fynske 
landsbyer er                                deres 
tilknytning                                  til åer, moser 
og søer.                                         Ø. Åby er 
ikke nogen                                     undtagelse 
herfra.                                            Placeret på 
Vejstrup                                           ådals 
sydside                             på det sted, hvor                      
.                                      Tiljerenden og åen           
.                                    løb sammen og ved et                  
vadested over åen, har den haft en ideel 
placering. Vi skal forestille os, at vandløbene 
for ca. 1000 år siden var betydelig vandrigere 
end nu og derfor vanskeligere at forcere. 

Endvidere har man lagt bebyggelsen i passende 
afstand fra havet, så den var bedre beskyttet mod 
ubudne gæster udefra. 

 

 

 

 

 

 

Måske er bygden dog blevet for lille for den stadig 
voksende befolkning, og der har været særlig virk-
somme folk, der har følt trang til at søge nye områder 
og til at dyrke ny jord op. Nogle har søgt op langs 
Tiljerenden og dannet udflytterbyen Skovtorp, som 
måske oprindeligt var Skårups navn (1319 Scorp, 1474 
Skorrop, 1572 Skorup). Andre søgte længere op ad åen, 
hvor de fandt egnet plads til endnu en torp: 
Klingstrup, - og hvor åen udvider sig og bliver til en 
sø, fik Holmdrup sin plads.  

Typisk middelalder-landsbygård   – ”Middelalderlandsbyen”.                                            
(Foto: 2021 - Brøndbykunstforening.dk)                               
Tegning t.v.: Vikingehoved i elsdyrtak fra Sverige. Tegning:   
Olaf Søndberg  fra Danmarks historie; O. Søndberg (1993) 

Langt de fleste stednavne med torp som endelse har 
et personnavn som forled, og det er også tilfældet her.                       
Klingstrup: (i 1394 kaldet Cleynæstorp, 1351 
Klinstrop) menes afledt af mandsnavnet Klængir som 
forled og torp som efterled. Altså Klængirs torp.  
 

        Redaktion: Jan Viuf Hansen   Tegner: Olaf Søndberg               
Artiklen er oprindelig skrevet af L. Schiøttz-Christensen i bogen 
Skårup Sogns Historie (udgivet 1977). Her redigeret og tilpasset 
Folk og Fæ af Jan Viuf Hansen foråret 2022. 

 

Bayeuxtapetet omkr. 1066. (bayeuxtapetet.dk - 2012) 

Herover: Tiljerenden, markeret med blåt, løber syd om Skårup gennem 
Ø. Åby og ud i Vejstrup Å. (Målebordsblad 329 Skårup, 1890.Geodæt.instit.) 
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Hvordan er denne kolonisation fra 
vikingetiden foregået? Ja, derom kan vi 
kun gætte. Men man kan forestille sig, at en 
bonde er brudt op fra en allerede 
eksisterende landsby og har bosat sig et 
sted, hvor naturforholdene indbød til det. 
Da landet på den tid var dækket af skov, 
har han først måttet rydde et landområde af 
passende størrelse til at brødføde familien. 
Efterhånden har familien kunnet lægge 
større og større arealer under plov, og der 
er blevet jord tilovers at dele med sønner 
og andre nære familiemedlemmer.  
Af hensyn til værn mod vilde dyr og 
fjendtlige overfald har man endvidere 
tilstræbt sam-bebyggelse. Herved opstod 
landsbyen, en meget væsentlig udvikling i 
Danmarks ældste historie. Landbrugets 
udvikling fremover er bestemt af dette, at 
landsbyen blev rammen om det daglige liv. 
 
Hvordan vikingetidens landsby så ud ved vi 
endnu ikke meget om. Fælles er det, at 
gårdene altid lå nær hinanden, undertiden 
sammenbyggede rundt om gadekæret og 
forten. (Seminarieparken) 
 

Fællesskabet var drivkraften! 
Nærmest landsbyen fandtes til hver gård et 
lille areal, toften (Toftevej). Udenom dem, 
bymarkerne (vange), og udenom 
bymarkerne fandtes de store græsklædte 
arealer delvis busk- eller skovklædte, som 
kaldtes overdrevene eller fælleder. Over-
drevene brugtes år efter år til græsning for 
de forskellige husdyr; (kohave, hestehave 
og lign.) Den dyrkede del af landsbyens 
jord - bymarken - var afgrænset fra 
overdrevet eller nabobyens marker ved et 
hegn, så dyrene ikke åd afgrøderne.  
Dette hegn kunne være et risgærde, en 
jordvold, et stendige eller et levende hegn, 
som beboerne i fællesskab opførte. 
 
  

I højmiddelalderen, år 1000 – 1300 forøgedes indbyggertallet, bl.a. 
på grund af forbedret dyrkningsredskaber herunder Hjulploven, der 
kunne vende jorden, frem for den tidligere ard, der kun ”ridsede” i 
jorden. (Tegning Olaf Søndberg- Europas historie 1991. O.S. m.fl.) 

Gadekæret, centralt i byen  – ”Middelalderlandsbyen”.                                                        
(Foto: 2021 - Brøndbykunstforening.dk) 

Fra helt gammel tid var der indenfor landsbyen et 
nært fællesskab i fordeling af arealer, da hver 
gård kunne have små jordstykker i op til 70 
forskellige steder(red.). Dette fællesskab havde 
selvfølgelig ganske bestemte regler, der mundtligt 
gik i arv fra generation til generation. Først 
omkring 1600 blev de nedskrevet. Disse såkaldte 
vider og vedtægter viser tydeligt, hvor nært 
samarbejdet var i mange af livets forhold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bymændene eller bylauget samledes på 
bystævnet, en plads i landsbyen omgivet af en 
kreds af sten - én for hver bonde. Her diskuteredes 
de daglige problemer under oldermandens ledelse. 
Oldermanden valgtes af bønderne selv, og hvervet 
gik gerne på omgang. Ville oldermanden indkalde 
til møde, foregik det ved hjælp af byens horn. Et 
sådant findes stadig for Skårup og Holmdrups 
vedkommende. Skårups horn er et kohorn, mens 
Holmdrups er af kobber.  
Bylauget i Skårup eksisterer stadig, men har nu 
nærmest selskabelig karakter. Bylauget i Skårup 
ejer endvidere »bystævnet« overfor krohaven i 
Skårup.   Dette bystævne er dog ikke originalt,  
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Foto herover: Holmdrups byhorn afprøves på mesterlig vis af 
Henning til Skårup Bylaugs årlige Fastelavnsspisning. (2019)  
 
 

men snarere et såkaldt plantebed oprindeligt. Et 
plantebed var et stykke fælles byjord, der om for-
året blev indhegnet med risgærde og tilsået med   
frø af kål og andre grøntsager. Når planterne var 
tjenlige, kunne enhver i byen hente planter til 
haven. Risgærdet kunne hentes af de fattige til 
brænde.       
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                             _    _    _ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter kristendommens sejr fik den vigtigste 
landsby i sognet en kirke, og i en af byens 
gårde boede præsten. Præstegården (1) var  
gerne en af de bedste gårde. Omkring kirken 
(K) voksede andre institutioner op, såsom: 
kirkelade til tiendekorn, degnebolig med 
skole og kroen.  
 

Som beskrevet blev den fynske jord oprindeligt ejet 
af selvejerbønder, og således er det til ca. år 1200, 
hvor en udvikling efterhånden medførte, at de fleste 
bønder blev fæstere under de herregårde, der var 
opstået.  
Det betyder, at de tidligere frie og uafhængige bønder 
blev hoveripligtige til herregårdene. Bønderne blev 
efterhånden helt afhængige af herremændene, der 
kunne behandle deres bønder næsten efter forgodt-
befindende. Når herremanden kaldte, skulle bønderne 
stille på herremandens egen jord og arbejde der først. 
Efter matriklen fra 1662 var ejerforholdene i sognet:  
 

I Skårup ejede Kronen 4 gårde + præstegården, 
Klingstrup 12, Bjørnemose og andre herregårde: 10 
gårde. 
I Ø. Aaby: Klingstrup 16.  
I Holmdrup: Kronen 6 gårde, Klingstrup 3, 
Lehnskov 3 og Rygaard 1.  Desuden Kronen 1 
boelsted. 
I matriklen 1688 anføres det, at der i Skårup i alt var 33 
gårde, i Aaby 16 og i Holmdrup 13. 
      

Tegning herover: Gl. Klingstrup i dag.  
 

Herunder: Herregården Rygaard ved Frørup 
                     .                                 

                              Tegninger af Olaf Søndberg, 1990-91 
 Kortudsnit: 

Målebordsblad 4018. 
Tegnet 1890. 
Geodætisk Institut.  

Klingstrup slot/borg  
(ruin på kortet)  blev 
opført omkr. 1640 og 
nedrevet omkr. år 
1800, hvor Gl. 
Klingstrups hoved- 
bygning opførtes. 
 
 

 K 
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En periode med særlig nød og elendighed for 
bønderne i Skårup sogn var svenskekrigenes tid 
i slutningen af 1650'erne. Klingstrup havde som 
alle andre herregårde indkvartering af svenske 
soldater, og de har sikkert ikke været noget 
behageligt naboskab. De røvede og plyndrede, 
hvor de kom frem, og vore forbundsfæller fra 
Polen og Brandenborg var ikke spor bedre. Man 
kan derfor forestille sig, at det var sørgelige 
forhold, der herskede, da fjenden atter var ude 
af landet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
således:  
 

”1 adels sædegård m. tilbehørige mølle / 3 
kongl. mayestæts helgårde hvoraf 1 er øde / 11 
adels herregårde hvoraf 5 er øde” osv. 
I Ø. Aaby by lå 3 gårde ødelagte og 4 var 
ubeboede. Efter forhandling med herskabet på 
Klingstrup fik Aaby-bønderne lov at dele 
ødegårdene, så de alle fik lige megen jord. De 
foretog selv opmålingen, og byen blev delt i 16 
lige store helgårde. Det siger sig selv, at under 
så fortvivlede forhold kunne der meget let opstå 
problemer med pasning af jorden.  
 

Indberetningerne fra så at sige alle fynske sogne 
taler deres tavse sprog om ødelæggelsen. 
Mængder af ødegårde - halvt                          
eller helt nedbrændte og store                    
arealer lå udyrkede hen. 
 
 
 

Skårup Skovmølle. Tegning af Olaf Søndberg 1990. 

L. Schiøttz-Christensen 1977 -    Red.; Jan Viuf Hansen - aug. 2022                  

Ja, selv mange af vore kirker havde været udsat for 
vandalisme, som næsten lyder utrolig.                                                 
Det er derfor ikke så sært, at der næsten hengik et 
helt århundrede efter denne krig, før Danmark atter 
var bragt på fode igen. 
Blandt de utallige ødegårde, som lå spredt i alle 
sognene, skal i det følgende kun omtales tre 
nabogårde, som ligger langs den skønne 
kyststrækning ud til Skårup sund, og som alle tre 
var ødegårde efter svenskekrigen - nemlig 
Bjørnemose, Maegaard og Skårup Skovmølle. 
I sammenligning med mange andre møller, der lå 
ved en vandrig å, var Skovmøllen ikke særlig godt 
forsynet med vand. Dette måtte samles fra 
forskellige sider, dels fra nogle nærliggende kilder 
og dels fra nogle bække, der ved stigborde og et 
sindrigt kanalsystem blev ledet hen i mølledam-
men, og det er vel kun naturligt, at dette system 
forfaldt og blev tilgroet i den tid Skovmøllen lå 
øde hen. Det lykkedes for en adelskvinde, Fru 
Blome, der overtog Bjørnemose, at få mølleriet i 
gang igen. Hun forstod, at det var et godt aktiv, 
trods den i nogle års tid, da møllen har været øde, 
var eftergroet. At det blev en god forretning, viser 
den mølleskyld, den betalte.” 
 
 
 

Den svenske krigerkonge Karl Gustav angreb Danmark og i jan. 1658 
gik han med den svenske hær over isen til Fyn, som faldt uden nævne-
værdige kampe. På den videre færd over Storebælt mod hovedstaden 
måtte hæren bevæge sig sydpå for at passere over Tåsinge og Lange-
land til Lolland over isen!!!  En tegning fra 1670, som er alt andet en 
geografisk korrekt, illustrerer overfarten –den antyder også de kæmpe 
flokke af kvæg (mest fynske) som fulgte med til hærens fouragering. 

Det blev en dyr pris Svendborg måtte betale for den svenske hærs 
ophold, og det skulle hurtigt vise sig at der ikke kun var tale om 
‘gennemrejse’ mod Sjælland. Svensken blev på Fyn –og altså i 
Svendborg i op mod 2 år, idet der her var et forrådskammer for 
invasionshæren indtil den endelige og forventede sejr over hovedstaden 
kunne opnås. 

 

 
 

Et summa-
rium fra 
Skårup  
sogn fra 
1660’erne 
fortæller  
lidt herom. 
Gårdene 
opgøres  
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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

Landevejen 89 – 5882 Vejstrup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk – Tlf. 35 12 66 86

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 
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Vi er begge på Facebook

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk

Svendborg Senior Idræt er aktiv med mange forskellige hold i Skårupområdet, samt i Gudme 

Find hold og aktiviteter på svsi.dk, eller kontakt kontoret mandag, onsdag eller fredag kl. 10 – 12  

på 2292 5700 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Senior Idræt er aktiv 
med mange forskellige hold i Skå-

rupområdet, samt i Gudme.

Find hold og aktiviteter på svsi.dk 
eller kontakt kontoret 
mandag, onsdag eller fredag 
kl. 10-12 på tlf. 2292 5700

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

Lone 
Nørlund 
Gregersen

Tøjsmosevej 13 - 5883 Oure
Telefon 22 89 52 09
www.reikigaarden.dk

Reikihealer
Regressionsterapeut
Bachs Blomsterdråber
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Oleg Saucant - Født 28. oktober 
1920. -  Død 21. december 1949. 
Frihedskæmper. (foto - privateje) 

Mindehøjtidelighed for Oleg Alexander Saucant  
    
 

Af Jan Viuf Hansen   - Fotograf: Henning Philbert 

    
 

Fredag den 12. august nedlagdes en 
snublesten som mindesmærke for 
modstandsmanden Oleg Saucant, der 
boede i ”Biely Dom” på Vinkelvej i 
Skårup.  
Oleg Saucant var med i modstands- 
gruppen; Studenternes Efterretnings- 
tjeneste. Han blev stukket til den tyske 
besættelsesmagt og anholdt den 17. 
august 1944 ved sin bopæl. Efter 
anholdelse og forhør, blev han via 
Frøslevlejren sendt til den tyske arbejds-
og koncentrationslejr Neuengamme. I 
maj 1945 kom han med De Hvide Busser 
hjem, via Sverige. 

 

I velkomsten til mindehøjtidelig-
heden, fortalte Dorte Schmidt- 
Nielsen fra Snublesten Fyn, 
endvidere at opholdet i Neuen-
gamme havde svækket Oleg så 
meget, at han døde få år efter, i 
1949. 
Efter velkomsten gik man til selve 
nedlæggelsen af snublestenen. 
Det var anlægsgartner Marlene 
Holmegaard, der stod for den del. 
Stenen er nedlagt med støtte fra 
især Sportgoods-Fonden, Energi 
Fyn og Svendborg Kommune. 
(Foto til højre): Dorte Schmidt-Nielsen                                        
holder velkomsttalen foran Vinkelvej 9 i Skårup.              
(Herunder): Svendborg Kommune repræsenteret ved borgmester 
Bo Hansen. (til højre): Marlene Holmegaard nedlægger stenen. 
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Efter et minuts stilhed til minde om Oleg Saucant holdt Asger 
Bondo mindetalen for Oleg, kaldet ”Leg”, som Asger havde 
hørt om i hele sin opvækst, da hans far og Oleg tilbage i 
gymnasietiden i Svendborg havde været nære venner. 
(Uddrag fra Asger Bondos tale)                                              
”Da Dorte Schmidt-Nielsen henvendte sig til mig om at komme 
til denne snublestensnedlæggelse, var min første tanke: 
Kunne jeg virkelig være den nærmeste nulevende til at sige 
noget mere eller mindre personligt om Oleg Niels Alexander 
Saucant?....                                                               
Min far, Niels Bondo og Oleg Saucant havde været 
kammerater siden 16-årsalderen i gymnasietiden i Svendborg. 
Min far, der var født og opvokset i Ærøskøbing, kunne ikke 
altid forlade sig på færgen. Men så var der altid muligheden af 
at kunne overnatte hos en kammerat i Svendborg eller Skårup. 
Min far kom i mindst to interessante hjem i denne lille 
seminarie- og stationsby. Komponist og seminarielektor Oluf 
Ring havde sønnen Børge, der som tegner lavede skolebladet 
“Gnist” sammen med min far. Det andet hjem var Saucants. 
Her var vragstumper fra den russiske revolution og 1.verdens-
krig skyllet op på den fynske muld og den fransk-russiske 
sømand Emil var blevet forelsket i og gift med den fynske 
Thyra, der var datter af stationsforstanderen. Der var megen 
hjertevarme i det Saucant-ske hjem….            
Som barn, når jeg kiggede i fotoalbum sammen med min far 
og så på billeder, så var der også et billede af en mand med 
hat, som stod med et skudklart fotografiapparat. “Det er ham, 
der har taget alle billederne, han hed Leg - det var min bedste 
ven. Han døde, da du var to år!” så så jeg tårerne i min fars 
øjne… 
Forud var gået nogle skæbnesvangre år, hvor Leg og min far 
og tusindvis af danske mænd og kvinder havde sat livet på spil 
for at yde modstand mod nazisterne og deres håndlangere. 
Jeg ved ikke ret meget om, hvad Oleg og min svigerfar, Carl 
Willy Larsen i Odense, rent faktisk udførte, som skulle føre til, 
at de blev deporteret til henholdsvis Neuengamme og Dachau. 
Jeg ved heller ikke præcist, hvorfor min far, der et stykke tid 
havde gået med falsk identitetskort, følte jorden brænde under 
sig i en grad, der førte til, at han flygtede til Sverige og meldte 
sig til Den Danske Brigade…..                                               
Leg kom med De Hvide Busser hjem syg og nedbrudt,… kom 
til hægterne og fik sammen med Ester d. 4/6 1948; lille Niels.                     
Niels Saucant døde i 2012. Jeg lærte ham                   
desværre aldrig at kende.                                                      
Æret være Legs minde”     - Asger Bondo 

 
 
Efter mindetalen spillede Trio Klari, der udover 
Asger Bondo består af René Højlund og Ulla 
Østergaard, musikstykker af bl.a. Carl Nielsen. 
På vegne af ”Snublesten Fyn” takkede Dorte 
Schmidt Nielsen afslutningsvis alle fremmødte 
og fonde m.m. for opbakningen.  
Et rigtig fint arrangement - og læg nu mærke til 
snublestenen næste gang du går forbi.    - jv 

(Foto herover) Asger Bondo holder mindetalen om Oleg Saucant 

(Foto herover) 
Musikensemblet 
”Trio Klari” spiller 
Carl Nielsen 

(Foto til højre): 
Snublestenen ud for 
Vinkelvej 9, Skårup.  

(Herunder): fra 2021 

En dramatisk scene,                                                                    
der netop omhandler                                                           
episoden, hvor Oleg er blevet ”stukket”  til tyskerne af ”Røde 
Harald” i haven til ”Biely Dom”.  Et af de mange tableauer fra det 
helt unikke teaterstykke; ”Sabotage” om modstandsgrupperne i 
og omkring Skårup og seminariet under Besættelsen. 
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Af Ninon Schloss & Dorte Schmidt-Nielsen 
Fotos; Henning Philbert – Red: Jan Viuf Hansen 
 

Så ligger den dèr i fortovet, snublestenen 
for Oleg Saucant. 
Men hvorfor alt det der halløjsa? spurgte en 
forundret forbipasserende da vi den 12. 
august havde lagt stenen ud for Vinkelvej 9. 
Og man forstår jo godt spørgsmålet. 

Besættelsen - det er altså 77 år siden at 2. 
Verdenskrig sluttede. En mand herfra, siger I                                      
– javel, en modstandsmand som døde i 1949. 
Det er 73 år siden. Helt ærlig! Og han døde jo 
ikke engang i kz-lejren, som den undrende 
forbipasserende på Vinkelvej indvendte. 

Så hvorfor egentlig snublesten? Hvorfor ligger 
de der? Hvad skal vi med dem? 

Derfor snublesten! 

Over 70 millioner mennesker døde i Anden 
Verdenskrig: sagesløse civile ofre, soldater 
og nazistiske bødler. Det tabstal overstiger 
menneskelig fatteevne. Cirka seks millioner 
jøder blev myrdet af nazisterne og deres 
håndlangere, heraf fire millioner i de 
nazistiske KZ- og udryddelseslejre. Og det 
nazistiske regime forfulgte ikke alene jøderne 
men også kommunister, socialdemokrater og 
andre politiske modstandere, romaer, 
mennesker med fysiske og psykiske 
handicap, homoseksuelle, Jehovas Vidner, 
utilpassede mennesker, som de stemplede 

som ”asociale”; og i det hele taget enhver, der 
kom dem i vejen.  

Nu og da får man på et fotografi eller en 
filmstump en slags øjenkontakt med et enkelt 
offer - et barn, en gammel mand, en ung 
kvinde. Så aner man en flig af den smerte og 
afgrundsdybe tragedie, som den 
menneskeforagtende nazisme førte med sig. 
Bag hvert eneste tal og hvert eneste ansigt er 
der et menneske. Men mange af nazismens 
ofre er der ikke engang bevaret billeder af, 
kun nogle få nøgterne data. 

Snublesten er øjenkontakt 

Snublesten er en sti ind til det enkelt 
menneske bag de store tal. Snublesten kan 
give os en slags øjenkontakt med de enkelte 
ofre. De små sten i fortovet har navn, årstal 
for fødsel, arrestation, deportation, KZ-lejr og 
død. De simple, talende data er indgraveret i 
en messingplade, som nu og da fanger 
solens eller gadelampens lys og på den måde 
kalder på den forbipasserende: stands og 
tænk!  

Snublestenen lægges i fortovet foran det hus, 
hvor det pågældende offer havde sin sidste 
frivillige bopæl. Den minder os om, at lige 
netop her på dette sted boede et menneske 
af kød og blod, et menneske som dig og mig, 
midt iblandt os. Og dette menneske blev 
fanget, deporteret, mishandlet og i de fleste 
tilfælde myrdet under et grusomt politisk 
regime, hvis menneskeforagt aldrig må 
glemmes og aldrig gentages. Aldrig mere 
Holocaust. 
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Snublesten i hele verden 

Snublesten er et decentralt mindesmærke, 
som er skabt af den tyske kunstner Gunter 
Demnig. Det er indtil nu udbredt i over 28 
europæiske lande og omfatter godt 93.000 
sten. Også i Danmark, besat af Nazi-
Tyskland 1940-45, har vi snublesten. Siden 
2019 er der i dag lagt 98 snublesten i ni 
danske kommuner. De er lagt for mennesker 
der blev ofre for nazisternes forbrydelser, på 
de steder hvor de havde deres sidste frivillige 
bopæl.  

-  og på Fyn 

Også på Fyn krævede den tyske besættelse 
dødsofre: jøder, modstandsfolk og andre.                                  
Også på Fyn skal de mindes med snublesten, 
så de ikke glemmes. Snublesten skal fortælle 
fynboer, tilflyttere og turister om den lokale 
historie, og de skal få de unge og kommende 
generationer til at gå på opdagelse i 
lokalmiljøets historie. Den lille historie i den 
store historie: hvem var det menneske?  

Vi på Fyn lægger snublesten for at mindes 
ofre for nazisternes forbrydelser og for at 
udbrede kendskabet til en vigtig del af vores 
fælles historie. Derfor gør gruppen 
Snublesten Fyn alt, hvad vi kan, for at få 
snublesten på Fyn.  

Ud over 13 snublesten i Odense er der lagt to 
snublesten i Assens og tre i Svendborg og 
Skårup. 

Den personlige og lokale stemme 

Snublestenen for Oleg er den personlige og 
hjemlige stemme i det hav af ofre som aldrig 
må blive glemt. Ud over at ære og mindes 
Oleg, kan stenen for Oleg samtidig få os til at;  

- fortælle historien om borger-gruppen, om 
seminarie-gruppen – kvinder og mænd, om 
Studenternes Efterretningstjeneste og de 
andre i Skårup der modigt gik til modstand.     

- fortælle historien om den jødiske kvinde 
Anna Bella Stern der som knap 19-årig blev 
arresteret på Skårup Husholdningsskole og 
deporteret til Theresienstadt. 

-  om Arne Sig der sad fanget under 
bombardementet af Husmandsskolen i 
Odense,  

- om snedker Agelby der blev deporteret til 
Frøslevlejren sammen med Oleg,  

- om Aage Kjøller fra Nørremarken der som 
aktiv modstandsmand på Horneland blev 
arresteret og deporteret til Frøslevlejren. 

- historierne om Knud Marquard Pedersen, 
Grethe Dahl, bager Pedersen, skomager 
Grønlund, tømrer Bertel Møller, købmand 
Larsen, gartner Cornelius Olsen, lærer 
Gaarde …. for bare at nævne nogle af de 
mange. 

Se f.eks. Anders Poulsen et al.: - Det skete. 
Modstandsbevægelsen på Skaarup 
Statsseminarium under 2. Verdenskrig. 1992. 

 

www.snublestenfyn.dk 

 

Ninon Schloss & 

Dorte Schmidt-Nielsen 

 

 

 
 

- Red: Jan Viuf Hansen 
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Hasse Faber
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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Stort jubilæumstræf i Oure. 
Det var i 1962, at Oure dame-
junior blev danmarksmestre i 
håndbold.  
 
Solen brød igennem skylaget på Sydfyn kl. 
9:30 lørdag d. 10. september, hvor 11 af 
Oure`s damejunior håndboldhold fra 1961   og 
1962 havde aftalt at mødes 60 år efter ”de 
store håndboldkampe”. 
En del havde ikke set hinanden siden 2004, 
hvor stor-træneren Karl ”holdt hold” hos Inge-
familien i Tune.  
  

 
                               Tune 2004 
 
”Kan du kende mig”, ”Hvor ser du godt ud”, ”Er 
det ikke”, ”Hold da op, det er længe siden”, 
”Du har overhovedet ikke forandret dig”  - 
Sådan lød det, da de 11 forventningsfulde 
”piger” mødtes og gav knus og kram ved 
gensynet i Oure.  Anledningen var 60 års 
jubilæum for juniorpigerne, der i 1961 blev nr. 
to ved danmarksmesterskaberne i håndbold i 
Haderslev, men det største var, da junior-
pigerne i 1962 i Vingsted ved Vejle blev 
danmarksmestre. 
 
Det var den meget afholdte, dygtige, entusi-
astiske træner og ihærdige ildsjæl Karl Ped-
ersen, som førte pigerne så langt. Ved tidli-
gere sammenkomster, var Karl midtpunktet. 

Karl døde i 2018 i Ålsgårde, hvor han havde 
boet i mange år. Kars datter og hustru var 
inviteret til Oure, men kunne desværre ikke 
deltage. 

              1967  
Oure Gymnastikforening 
udnævner Karl Pedersen til 
foreningens 2. æresmed-
lem efter 10 års dynamisk 
arbejde i foreningen, heraf 
de sidste 8 år som for-
mand.  
Under Karls formandskab  

(1961) var billetprisen til ballerne i Oure For-
samlingshus 3,50 kroner.  

                            DM - 1962 
Karl Pedersen og pigerne var absolut "grund-
læggere" af det nuværende og succesrige 
GOG: Gudme - Oure – Gudbjerg, som blev 
stiftet i 1973. 
 
Det var Putte-Inge (Inge Jensen Vejlebo), der 
havde fået tanken, at holdet skulle mødes i 
Oure, hvilket var inspireret af et sommer-
familiehøjskoleophold på Oure Skolerne. Der-
for kontaktede Inge forstander Bo Dybbro på 
Oure Skolerne, og spurgte om muligheden for, 



25

at skolen ville lægge lokaler til sammenkom-
sten. 
 
Oure Skolerne får mange lignende henven-
delser, som de normalt siger pænt nej tak til, 
men som forstander Bo Dybbro svarede: ”På 
grund af jeres fascinerende historie og lokale 
tilknytning til Oure, vil vi gøre en undtagelse”. 
 
Kl. 10.30 dukkede Oure Skolernes håndbold-
ansvarlige Carsten Jensen Langager frem, han 
bød på en rundvisning på skolen og fortalte 
efterfølgende med varm entusiasme om 
sportens betydning for vores unge. Bl.a. også 
om det nære samarbejde med GOG. 
Efterfølgende fortalte viceforstander Ulrik 
Bramsen Joensen hjerteligt om Skolens 
historie – om livet på skolen her& nu. En 
boggave blev givet : ”Krøniken om Oure – 
hvorfor dog al den ballade?” 
Stor tak til skolerne for de gode lørdagstimer. 
 
Bestyrelsesmedlem i GOG, Poul Syberg fra 
Gudme, som var med til starten af GOG, var 
inviteret til samværet, og han fortalte levende 
og begejstret om den tid, da specielt pigerne i 
Oure var de håndboldspillere, som mange 
hold i 2. hovedkreds havde vanskeligheder 
med at besejre. Ligeledes gav Poul Syberg en 
gennemgang af sammenlægningen mellem de 
tre klubber, og de problemer der var, før GOG 
blev en realitet. 
En af pigerne spurgte: ”Hvor er vores store 
pokal fra DM i 1962”. Poul Syberg beklagede, 
at han ikke vidste, hvor pokalen var, men som 
han sagde, og det var med stolthed og glimt i 
øjet: ”Der er så mange medaljer, pokaler, 
trofæer m.m. i GOG`s regi, at ingen har et 
overblik. Det meste ligger i et depot. ”GOG er 
den klub i Danmark, der har hentet flest 
pokaler hjem til klubben”. 
Poul Syberg tilbød: ”I piger-damer er velkom-
men til at gå i vores depoter og lede”.  
(nogle af pigerne tænkte, om Syberg også ville 
have tilbudt et herrehold det samme!) 

Da Poul Syberg luftede – på vegne af GOG - 
tanken om ”pigernes” deltagelse ved GOGs 50 
års jubilæum 2023, så lød det ”Vi kommer 
gerne - - hvis vi kan”. 
 
Dagen var godt tilrettelagt af Inge Jensen 
Vejlebo,(Putte-Inge) der også havde arran-
geret fortæring.  Der blev kigget i scrapbøger, 
sunget sange – Ingeborg Ullerup Pedersen 
havde forfattet en sang i dagens anledning. 
Der blev udvekslet minder fra ”den gang”, 
snakket om det sammenhold, der var, hvor-
dan klubånden har præget og været byg-
gesten, og der blev snakket og fortalt i et væk 
om det liv, som leves i dag.  
Kun to af pigerne er fortsat aktiv i arbejdslivet. 
Birthe havde taget den lange tur fra sit tea-
tersted, Åsen Teater, der ligger i Vendsyssel. 
Inge underviser stadig i hold Hatha Yoga og er 
nu bosiddende i Hjortekær, Lyngby. Lisbeth, 
der er bosat i New Jersey, havde taget mand 
og søn med på en ellers ikke planlagt ferie i DK. 
Kirsten kom fra Ringsted og Minna ”Putte” 
Ørskov kom fra Slagelse, Ingeborg fra Egern-
sund v. Gråsten. Ulla og Ane Margrethe fra 
Lundeborg, Anne Marie fra Svendborg og 
Dissing-tvillingerne Tulle og Vagger fra Skårup. 
Afskeden var, som begyndelsen af dagen, med 
hjertevarme, men dog med lidt vemod, - for 
”vi bliver jo ikke yngre”! 

                     Efter 60 år – 2022                      
 
 Indsendt af  Ingeborg Pedersen, Teglbakken 43,                                    
6320 Egernsund 
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For at undgå, at tyskerne 
kaprede den danske ar-
bejdskraft til krigs - anlægs-
arbejder, tilbød regeringen 
at give 85 % i tilskud til dan-
skere, som ville anlægge 
offentlige veje.  
Alle gårde på Åbymark gik 
sammen om at betale de 
resterende 15 % af arbejdet 
og de lokale gårdmænd  

De holder meget af at vågne op til den pragtfulde natur, som omgiver dem, nyder alle de gode venner og be-
kendte, de har været så heldige at lære at kende og nyder at passe deres store grund, hus og have med alle 
de mange gøremål.  

Med en stor portion drive, gå-på-mod og praktisk snilde og kunnen har Mette og Bjarne på få år skabt sig de-
res egen personlige sydfynske oase på det gamle Boelsted 63, Bakkehuset fra 1815 på Aaby Mark. 

Indtil 1940’erne var der nemlig 
ikke noget, der hed Ågårdsvej. 
Den gang lå de 8-10 gårde/
husmandssteder på Aaby 
Mark. (Nogle steder nævnes 8, 
andre steder 10.) I dag ligger 
der 8 ejendomme på Ågårds-
vej. 
For at komme ud til ejendom-
mene, måtte man fra Vænge-
mosevej følge de i alt 7 km lan-
ge markveje, der snoede sig 
fra ejendom til ejendom gen-
nem terrænet.  
Det er usædvanlig, at en vej er 
så ung. Derfor var historien om 
Ågårdsvej da også på dagsor-
denen til et foredrag, som en 
Svend Kristensen, den daværende ejer af Skovly, holdt i Pensionisthuset i 80’erne. 
Han fortæller bl. a. om hvordan Ågårdsvej blev anlagt af de lokale beboere under 2. verdenskrig . 

Her ses markvejene fra før 1940 samt 
den nuværende vejs forløb. 

Bakkehuset anno 1956 

Tekst: Vibe Eriksen. Foto: Mette og Bjarne. 

Vores lokalområde inkl. Skårup by vokser i disse år i takt med at flere og flere mennesker vælger at flytte fra 
by til land. Hvorfor flytter så mange til Sydfyn og hvem er de? Folk og Fæ vil besøge nogle af disse menne-
sker for at finde ud af, hvad der førte dem til lige netop vores dejlige lokalsamfund. 
Mange af disse ny-tilflyttere er unge børnefamilier, men de første, vi besøger, er to pensionerede skolelærere 
fra Bagsværd nord for København.  

Mette og Bjarne Lundsgård boede i 
37 år i det samme dobbelthus i Bags-
værd. Her havde de hele deres ar-
bejdsliv og opvæksten for deres to 
børn (Mads og Rikke).  
I 2010 købte sønnen og svigerdatte-
ren, Signe den anden halvdel af dob-
belthuset, men da deres datter Anine 
var 2 år, ville parret gerne på landet 
og fandt en stor gård i Ulkens dal, 
”Telegraf-gården”.  
Det banede vejen for Bjarne og Met-
te, som - da de blev pensionerede - 
også gerne ville have flere m2 at bol-
tre sig på og igen bo tættere på søn-
nen og ikke mindst barnebarnet, som 
jo var blevet langet over hækken, 
siden hun var spæd. 
Datteren, Rikke og hendes tre børn 
bor stadig på Sjælland, men børnene 
var efterhånden blevet store, så Mette og Bjarne kunne flytte længere væk og alligevel bevare en tæt kontakt. 
Så de begyndte at kigge på husannoncer. 
I foråret 2017 var parret ved at opgive at finde den ønskede bolig på Sydfyn. Pludselig faldt de over en husan-
nonce med et over 200 år gammelt, idyllisk husmandssted på en stor grund på Ågårdsvej. Få dage efter hav-
de de købt ”Bakkehuset”, som husmandsstedet hedder, men parret måtte vente hele den følgende lange 
sommer på at få overdraget nøglerne i september. Da Bagsværd-huset blev solgt en måned efter, kunne de 
endelig flytte rigtigt ind. Huset var umiddelbart indflytningsklart, men Mette og Bjarne ville selvfølgelig gerne 
sætte deres eget præg på det gamle hus og de havde mange ideer til, hvordan huset kunne istandsættes. 

Det første parret renoverede blev stuen, hvor de gamle pladelofter blev skiftet ud med malet bræddeloft.  
Pladerne blev fjernet og 90 m2 loftsbrædder fik 2 gange linoliemaling udenfor i et stort telt, inden de blev sat 
op. I november 2018 var stuen færdig med filtede vægge, bræddelofter og afslebet gulv. Resultatet blev rig-
tigt flot. Senere er vinduer udskiftet og malet og resultatet er blevet en fin kombination af det moderne og lyse 
med bevarelse af bondehusstemningen.  
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kaprede den danske ar-
bejdskraft til krigs - anlægs-
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husmandssteder på Aaby 
Mark. (Nogle steder nævnes 8, 
andre steder 10.) I dag ligger 
der 8 ejendomme på Ågårds-
vej. 
For at komme ud til ejendom-
mene, måtte man fra Vænge-
mosevej følge de i alt 7 km lan-
ge markveje, der snoede sig 
fra ejendom til ejendom gen-
nem terrænet.  
Det er usædvanlig, at en vej er 
så ung. Derfor var historien om 
Ågårdsvej da også på dagsor-
denen til et foredrag, som en 
Svend Kristensen, den daværende ejer af Skovly, holdt i Pensionisthuset i 80’erne. 
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den nuværende vejs forløb. 

Bakkehuset anno 1956 

Samtidig med istandsættelserne prioriterede Mette og 
Bjarne også at blive en del af lokalsamfundet. F.eks. 
inviterede de den første vinter deres fem nærmeste 
naboer på Ågårdsvej til Helligtrekonger aften for at 
lære dem nærmere at kende. Det foregik i stuen, hvor 
halvdelen af lofterne var taget ned og væggene stod 
rå. Som én af naboerne sagde: ”I kan nok lide at bo 
rustikt”. Hellig tre kongers-nabohygge er siden blevet 
en årlig tradition, som dog de sidste år blev holdt 
udendørs pga. Corona. Så blev juletræet med pynt og 
levende lys såmænd bare flyttet ud i carporten.  

Den første vinter var lidt kold at komme igennem, da 
radiatorerne ikke var dimensioneret til den nyinstalle-
rede varmepumpe. Så alle radiatorer måtte skiftes ud. 
Brændeovnen var placeret dårligt og fungerede ikke, 
når vinden var i øst. En ny blev installeret i den fær-
digt-renoverede stue, så nu kunne Mette og Bjarne 
igen holde varmen.  

Mette og Bjarne er nogle aktive mennesker, som på 
de sidste 5 år - selvfølgelig sammen med gode, lokale 
håndværkere - har fået renoveret og sat deres præg 
ikke bare  på huset, men er også godt i gang med at 
få skik på den store grund. Det hele foregår med 
nænsom hånd og under hensyntagen til husets sjæl 
og historie. 

Under Coronaen blev der masser af tid til småting i 
hus og have; Mette og Bjarne gik bl.a. i gang med det 
store arbejde at komme et kæmpe område med ja-
pansk pileurt til livs. De var på vej indover rododen-
dron-bedet. Det siges at tage 10 år, så de kæmper 
fortrøstningsfuldt videre.  

Det første forår kom der gang i haven. Der var ingen 
køkkenhave, så Mette og Bjarne fræsede en stor 
græsplæne op. Her opstod der et problem: halvdelen 
var fyldt op med murbrokker, så det første år måtte 
kartoflerne sættes med en lille graveske. Nu et par år 
efter er der stadig murbrokker, men den store køk-
kenhave er blevet frodig med mange fine afgrøder 
også i det nye drivhus. 

Da et stykke af grunden er ret fugtig, var det oplagt at 
anlægge en pile-mark, så Mette kunne 
genoptage sin gamle hobby; pileflet. Jor-
den blev fræset og en af de gode naboer 
kom med et stort stykke plastic på 60 m2 
til at dække jorden med. Så var det ”bare” 
at sætte 400 stk. pilekviste.  
Siden er der blevet høstet pil tre gange, så 
nu kan pilefletteriet med de fine forskellig-
farvede pilegrene sagtens gå i gang. 

Entreen før og efter istandsættelse 
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Mark. (Nogle steder nævnes 8, 
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der 8 ejendomme på Ågårds-
vej. 
For at komme ud til ejendom-
mene, måtte man fra Vænge-
mosevej følge de i alt 7 km lan-
ge markveje, der snoede sig 
fra ejendom til ejendom gen-
nem terrænet.  
Det er usædvanlig, at en vej er 
så ung. Derfor var historien om 
Ågårdsvej da også på dagsor-
denen til et foredrag, som en 
Svend Kristensen, den daværende ejer af Skovly, holdt i Pensionisthuset i 80’erne. 
Han fortæller bl. a. om hvordan Ågårdsvej blev anlagt af de lokale beboere under 2. verdenskrig . 

Her ses markvejene fra før 1940 samt 
den nuværende vejs forløb. 

Bakkehuset anno 1956 

Mette og Bjarne kan skam 
også nå at holde rigtig som-
merferie under varmere him-
melstrøg, idet de hvert år ynder at sejle enten med 
gamle sejlervenner eller på ferier med børn og bør-
nebørn. 

Sideløbende med det store arbejde er parret også 
blevet en aktiv del af det frivillige arbejde i lokalområ-
det; Begge er aktive i Åbyskov forsamlingshus, Bjar-
ne sidder i bestyrelsen og Mette i støttegruppen.  
Derudover er Mette frivillig i projekt Skolehaver på 
Dalmosevej (”Haver til maver”) for lokale skoleelever 
samt indsamler i Folk & Fæ på Åbyskovvej, hvilket 
giver godt kendskab til og hyggelige samtaler med 
de lokale i området. 

Gamle venner bliver der også tid til at pleje; Heldigvis 
havde huset en separat del med nogle velegnede gæsteværelser, som kan huse de mange sjællandske gæ-
ster og resten af familien, som jo ikke mere bare kommer forbi til en kop kaffe.  

Endelig i foråret 2022 kunne Mette og Bjarne gå i gang med renoveringen af køkkenet. Det skulle jo passe i 
landstilen, men også være klassisk. Det var ikke nemt med det gamle skæve hus, men det lykkedes igen med 
bl.a. sønnen, Mads’ hjælp og resultatet er blevet et fint, moderne køkken med respekt for det gamle.  

Det arbejdsomme par hviler ikke længe på laurbærrene; Næste projekt er allerede på tegnebrættet: nemlig et 
stort skur til havetraktor, fræser, flis maskine, cykler m.m. Således kan alle køretøjer og store maskiner kom-
me ud af værkstedet, så det kan bruges til Bjarnes snedkerier. 

Mette og Bjarne har ikke et sekund fortrudt deres beslutning om at rykke teltpælene op og flytte fra Djævle-
øen til Sydfyn. De nyder, at de fast en gang ugentligt kan hente den nu 9 årige Anine fra skole, gå med hende 
til svømning, aftenhygge og overnatning og først aflevere hende i skole næste morgen. 

Ved indflytningen anskaffede Mette og Bjarne deres første dyr; to hankatte, Knud og Svend. I efteråret 2020 
byggede de med hjælp fra sønnike et fint hønsehus med hønsegård. Med parrets vanlige grundighed skulle 
huset selvfølgelig isoleres og have tegltag. Det var et meget fint hønsehus, som beboerne, fem høner og en 
hane, kunne flytte ind i det følgende forår. Så er ægforsyningen sikret for fremtiden 
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denen til et foredrag, som en 
Svend Kristensen, den daværende ejer af Skovly, holdt i Pensionisthuset i 80’erne. 
Han fortæller bl. a. om hvordan Ågårdsvej blev anlagt af de lokale beboere under 2. verdenskrig . 

Her ses markvejene fra før 1940 samt 
den nuværende vejs forløb. 

Bakkehuset anno 1956 

For at undgå, at tyskerne 
kaprede den danske ar-
bejdskraft til krigs - anlægs-
arbejder, tilbød regeringen 
at give 85 % i tilskud til dan-
skere, som ville anlægge 
offentlige veje.  
Alle gårde på Åbymark gik 
sammen om at betale de 
resterende 15 % af arbejdet 
og de lokale gårdmænd  

De holder meget af at vågne op til den pragtfulde natur, som omgiver dem, nyder alle de gode venner og be-
kendte, de har været så heldige at lære at kende og nyder at passe deres store grund, hus og have med alle 
de mange gøremål.  

Med en stor portion drive, gå-på-mod og praktisk snilde og kunnen har Mette og Bjarne på få år skabt sig de-
res egen personlige sydfynske oase på det gamle Boelsted 63, Bakkehuset fra 1815 på Aaby Mark. 

Indtil 1940’erne var der nemlig 
ikke noget, der hed Ågårdsvej. 
Den gang lå de 8-10 gårde/
husmandssteder på Aaby 
Mark. (Nogle steder nævnes 8, 
andre steder 10.) I dag ligger 
der 8 ejendomme på Ågårds-
vej. 
For at komme ud til ejendom-
mene, måtte man fra Vænge-
mosevej følge de i alt 7 km lan-
ge markveje, der snoede sig 
fra ejendom til ejendom gen-
nem terrænet.  
Det er usædvanlig, at en vej er 
så ung. Derfor var historien om 
Ågårdsvej da også på dagsor-
denen til et foredrag, som en 
Svend Kristensen, den daværende ejer af Skovly, holdt i Pensionisthuset i 80’erne. 
Han fortæller bl. a. om hvordan Ågårdsvej blev anlagt af de lokale beboere under 2. verdenskrig . 

Her ses markvejene fra før 1940 samt 
den nuværende vejs forløb. 

Bakkehuset anno 1956 
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Bakkehuset anno 1956 

leverede grus og sten formodentlig fra en grusgrav, som dengang lå på Åbyskovvej. 

Svend Kristensen fortæller, at den lokale vejmand, Valdemar Hansen lavede udregningen. Det kostede 56000 
kr. i alt og de 7300 kr. skulle de 10 ejendomme så deles om. Sognerådet vedtog forslaget med én stemme 
imod, nemlig Hans Hansen på Ågård.  (Gad vide om han så slap for betalingen?).  

Ved anlæggelsen fulgte man så vidt muligt de gamle markveje, men da markvejen 
i Ådalen snoede sig rundt om gårdene Ågård og Stat-enegård, foreslog man, at 
den nye vej skulle have et mere lige forløb. Det modsatte Ågårdsbonden (nu søn-
nen, Ivar Hansen) sig og vejen beholdt sit snoede forløb, som vi kender i dag. Da 
vejen skulle navngives, fik Ågårdsbonden igen det sidste ord og vejen kom såle-
des til at hedde Ågårdsvej.  
Mange har undret sig, men her har vi forklaringen på, hvorfor Ågårdsvej løber ind 
over markerne og i en bue 
snor sig rundt ved Ådalen for 
så afslutningsvis at løbe ud få 
hundrede meter fra udgangs-
punktet på Vængemosevej. 

For at understrege sin egen glæde ved det smukke sydfynske natur, læser Svend Kristensen afslutningsvis et 
digt af en lokal lyriker op. Det fine digt skal også have lov at slutte denne artikel; 

Digt af Wilhelm Johansen: ”Sy’Fyn”: 

Det ligger og smiler i majdagens skær,  
det dejlige frodige land,  
det glimter af grønt fra de tusinde træer  
til et under af vår i det solvarme vejr  
fra hegn og fra Åskovens strand  
og havet det blinker så blåt og så lyst,  
i kimingen skimter vi Langelands kyst. 

Det ligger så sløret i vårnattens skær, 
det skønne, fortryllende land, 
thi kvælden er lys og betagende sær  
og vanddug i bladenes træer  
og bækken den risler nu frem  
og havet er blegnet og bøgetræet tyst 
af tågerne skimter vi Langelands kyst. 

Det ligger og ler i erindringens skær,  
det dejlige frodige land.  
I skumringen drager en mindernes hær  
og ungdommens egn bliver lysende nær  
trods årenes silende spand.  
Jeg skimter bag hverdagens vejløse dyst  
en stjerne, der blinker på Langelands kyst.  

Valdemar Hansen på sin vejtromle 

Storbonden på Ågård,  Ivar Hansen til sognerådsmøde i 60’erne 

Anlæggelse af Skårupøre Strandvej nogle år efter anlæggelsen af Ågårdsvej. 
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

Tømrermestre K-K Nielsen ApS
v/ Ken Bunch-Nielsen
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Højskolevej 23 l 5882 Vejstrup l Tlf. 23 49 12 59
www.faakroppenmed.nu  l CVR-nr. 38 69 36 46

Mindre hvad, mere hvordan?
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Kunstgruppen har valgt at gå i standby indtil 1. maj. 

Gennem de sidste mange perioder har der i gruppen bredt sig en stadigt større utilfredshed 
og manglende glæde omkring arbejdet med at etablere de løbende udstillinger i SKI.   
Vi oplever ikke, at der er respekt og værdsættelse af foyeren som udstillingslokale. Tværti-
mod bliver den ofte brugt som pulterkammer eller afsætningsrum for alskens skrammel. Det 
gør, at det er utilfredsstillende at tilbyde fremmede kunstnere udstillingsplads. Kunstgrup-
pen bruger rigtigt meget tid på at rydde op, lede efter vores udstillingsmaterialer, rette op på 
hærværk og tyveri osv.  
Det har gjort, at flere af gruppens medlemmer er trådt ud af gruppen. 

De resterende medlemmer er kede af at lukke og slukke helt og håber på, at der med tiden 
måske vil komme nye kræfter eller opstå nye energier omkring arbejdet. 

Derfor har gruppen valgt at gå på standby et stykke tid. D.1.nov vil Olaf Søndbergs nuværen-
de udstilling blive afløst af en fællesudstilling med kunstgruppens egne værker. Denne ud-
stilling vil forblive i foyeren indtil slut april, hvor gruppen mødes og tager endelig stilling til 
fremtiden.  

Da undertegnede er én af de udmeldte, vil der heller ikke fra min hånd komme flere indlæg 
fra kunstgruppen her i bladet i fremtiden. Tak for nu! 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 
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Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

Oktober - December 2022Oktober - December 2022

Vi har fået valgt et 7. medlem ind, nemlig Maj 

Stillinger, som er med i rådet indtil næste valg 

i 2024. Velkommen til Maj. 

Menighedsrådet afholder som altid møde 

hver måned. Møderne er offentlige. Datoer og 

referater kan læses på kirkens hjemmeside. 

  Skårup Menighedsråd er igen fuldtalligt 



Kom til hyggelig morgen-fællessang i Kirke-

laden fredag den 4. november og 

den 2. december kl. 9.00. 

Der er formiddagskaffe bagefter.

tirsdag den 15. november kl. 19.30 i kirken.

Grundlagt i 1921 som Skårup Private 

Symfoniorkester på Skårup Seminarium

Find ro i musikken og kirkerummet 

kl. 17 – 18 onsdag den 16. november.

Der er igen debat i Kirkeladen onsdag den 

23. november kl. 16.30 - 17.30.

Emnet fremgår af hjemmesiden.

torsdag d. 24. november kl. 19.00. Et musikalsk 

foredrag om forførelsens kunst i Mozarts 

’Don Juan’ og Kierkegaards ’Forførerens 

Dagbog’ ved Rasmus, Erik og Anders.

 

Søndag d. 11.12. kl. 19.00 er der De Ni Læs-

ninger i Skårup Kirke, som er en stemnings-

fuld tradition, hvor både menigheden og 

kirkens Lejlighedskor medvirker 

 

tirsdag den 6. december kl. 19.30. Med en 

god blanding af kendte juleklassikere, gamle 

gospelhits, nyere julemusik og en masse 

andet synger Arise julen ind sammen med 

korets faste pianist samt en gæstesolist.

mandag 12.12. kl 19.00 med elever fra Skårup 

skole. Øster Åby Friskoles kor underholder 

efterfølgende. 

tirsdag den 13. december kl. 19.00 med en 

række af musikskolens dygtige elever. 

En alsidig koncert med både strygeorkester, 

keyboard-band, kor samt solister på forskel-

lige instrumenter. 

Velkommen til julegudstjenesterne 

den 24. december kl. 14.00 og 15.30. 

Traditionen tro er der den 31. december 

nytårsgudstjeneste kl. 15.00 Efter tjenesten 

ønsker vi hinanden Godt Nytår med et glas 

bobler og snacks i Tårnrummet.

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke Se www.skaarupkirke.dkSe www.skaarupkirke.dk

  Morgen-Syng-Sammen

  100 års jubilæumskoncert for   
  Svendborg Kammerorkester

  Musik og Stilhed

  AKs Forsamlingshus

  De Ni læsninger

   Julekoncert med 
   Gospelkoret Arise

  Kierkegaard og Mozart

   Luciaaften

   Musikskolens Julekoncert

   Juleaftens gudstjenester

   Nytårsaftens gudstjeneste



Strøtanker 
Da min far døde, blev jeg klar over, hvad sorg er. 
Jeg savner ikke min far, men jeg savner hans 
specielle lugte: tøjet og bilen i rød og nøglerne, 
der hang i et bundt langs hans side og raslede 
som himmelske klokker. Han havde altid skjorte 
på og bukser med mange lommer og lærte 
sig spansk og oversatte Cervantes Don Quix-
ote. Han var læge, men læste litteratur og var 
havemand og var altid fraværende. Vi børn 
kendte far, fordi han var noget andet end os. 
Det var en vidunderlig relation. Far var alt 
det, vi ikke forstod, men altid kikkede på og 
spurgte os selv: Kan man leve sådan?

Det tordner for mit indre blik. Lys og lyd falder 
sammen, og jeg tager en uldtrøje ud over 
ørerne og ser mig omkring. Musikken er 
simpel, lidt Lou Reed blandet med en salme 
af Knudsen. Søren Ulrik Thomsen synger om 
rettigheden til at sige fra overfor rockmusik. 
Se, nu regner det for min fod, og lynene står 
ned i stiletter.

En efterårsaften gik vi børn med vores 
forældre og den lille hund: Terry. Det var en 
sød hund, men også en fræk hund. Da vi gik 
forbi præstens hus, stak Terry af og efterlod 
os i en slags pinlighed. Terry tørrede sig af i 
præstens græsplæne og efterlod et spor, 
ingen kunne se, men alle kunne lugte, og 
ingen skulle træde i. Hunden blev ikke 
aflivet, og præsten tilgav Terry; Terry er død 
i dag, og det er præsten også.

De sidste hindbær hænger sløvende og minder 
om afvikling. De har den samme farve, som de
havde i sommer, men er trætte og nikker 

med hovedet. Hindbær bliver ældre, og minder 
os om en tid, der var engang.

Blå blommer er vidunderlige; de smager af 
tingenes tilstand. Holder meget af omgiv-
elserne, når træet smider sine frugter, og 
ensomheden bekræfter, at vi ikke er alene. 
Duften af indadvendthed og gule ligegyldige 
blade, der begynder at miste sig selv – det kan 
jeg godt lide.

Kierkegaard priser efteråret og ikke mindst 
skyerne. Jeg priser lugten af råd, jord og blade 
og blommer som bliver henkastet og opstår 
som hvepseføde. Elsker efterårets kølighed og 
den begyndende tåge uden regn og regner 
med bedre dage, dag fra dag. Køligheden ræk-
ker sine arme ud og fanger den kommende 
vinter ind. Vi ved godt, at én dag bliver her stille. 
Ingen slipper levende ud herfra, skønt foråret 
altid venter rundt om hjørnet.

Jeg holder af at se en by fra luften; se tagene 
og kvistene og de små fugle på slap line. I 
gamle dage var der antenner på tagene, så 
husene kunne følges ad. Jeg boede på 5. 
etage lidt under solen og fulgte med, så godt 
vejret var til det. Her, fra mit over-jeg stod 
byen klar; her, var der ro og ligegyldige dage; 
her, så man udsigten forsvinde i det nærmiljø, 
som altid stod lidt fjernt.          Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



OKTOBER

Søndag d. 23. okt. 19. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 30. okt. 20. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

NOVEMBER

Fredag d. 4. nov. Morgen Syng Sammen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 6. nov. Alle Helgens søndag kl.  16.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 13. nov. 22. søndag efter Trinitatis kl.   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Tirsdag d. 15. nov. Jubilæumskoncert i kirken kl.  19.30 Svendborg 
Kammerorkester

Onsdag d. 16. nov. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 20. nov. Sidste søndag i kirkeåret kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 23. nov. AKs Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

Torsdag d. 24. nov. Mozart og Kierkegaard kl.  19.00
Anders Kjærsig, Rasmus 
Grønborg, Erik Jakobsen

Søndag d. 27. nov. 1. søndag i Advent kl.  10.00 Anders Kjærsig

DECEMBER

Fredag d. 2. dec. Morgen Syng Sammen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 4. dec. 2. søndag i Advent kl.   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Tirsdag d. 6. dec. Gospelkorets julekoncert kl.  19.30
Christina Funch Mellgren
Rasmus Grønborg 

Søndag d. 11. dec. 3. s. i Advent - De Ni Læsninger kl.  19.00 Anders Kjærsig, 
Lejlighedskoret

Mandag d. 12. dec. Luciaoptog m. Skårup Skole
og Øster Åby Friskoles kor kl.  19.00 Rasmus Grønborg

Tirsdag d. 13. dec. Musikskolens julekoncert kl.  19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 18. dec. 4. søndag i Advent kl.  10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 24. dec. Juleaften kl.  14.00
kl.  15.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 25. dec. 1. Juledag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Mandag d. 26. dec. 2. Juledag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 31. dec. Nytårsaften kl.  15.00 Anders Kjærsig

JANUAR 2023

Søndag d. 8. jan. 1. søndag efter Hellig Tre Konger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
Oktober - December 2022Oktober - December 2022                                                                                              
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Stjernehimlen lige nu  
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ´s stjernerapporter ,  
Åbyskov Amatørobservatorie, Åbyskovvej 24, Åbyskov 
 
Spektakulære første billeder fra verdens største og dyreste teleskob NASAs James 
Webb Space Telescope (JWST) 
 
Efter næsten 30 års udviklingsarbejde og 7 måneder efter dets opsendelse er det lykkedes at nedtage 
dets første videnskabelige resultater i form af billeder fra JWSTs forskellige kameraer og andre 
videnskabelige instrumenter. Teleskopet har allerede leveret dybere indsigter i universets mysterier end 

nogensinde før.  
 
Dette inkluderer de dybeste infrarøde billeder, der 
ifølge en talsmand fra NASA vil hjælpe os til at 
finde svar på spørgsmål vi end ikke på nuværende 
tidspunkt ved hvordan vi skal formulere. 
I det følgende skal vi se et par eksempler på dette.  
 
Første eksempel er omstående billede optaget af 
JWST´s Mid-infrarøde kamera (NIRCam) af den 
planetariske tåge NGC 132, kaldet DEN SYDLIGE 
RINGTÅGE. Ringtågen er resterne af en døende 
stjerne. Ringtågen befinder sig på den sydlige 
himmelkugle i en af stand på 2500 lysår. Den kan 
ikke ses med det blotte øje. JWST´s målinger af 
tågen viser hidtil ukendte detaljer, bl.a. at tågens 

centrum ikke består af én stor stjerne, men af to stjerner, der roterer omkring hinanden. Den lidt rødlige 
stjerne til venstre er den døende stjerne, som har kastet sine yderste lag bort, som nu ses som den 
spektakulære tåge vi ser på billedet. Den er blevet en såkaldt grå dværg, hvor dens indre 
kernereaktioner er ophørt, hvorefter den langsomt afkøles. En udvikling som vores egen sol også vil 
gennemgå - bare roligt - først om mange millioner år. 
 
JWST er først lige begyndt at give ny viden om universet. Den kommende tid vil utvivlsomt give mange 

nye overraskelser. Der er planlagt i alt 286 forskellige 
videnskabelige undersøgelser med teleskopet, indenfor 
indeværende år! I dagene 22-24. maj indtraf imidlertid nogle 
uheldsvarslende hændelser på teleskopet, idet det blev ramt af i 
alt 6 mikroskopiske partikler (mikrometeorider), hvoraf èn gav 
anledning til bekymring. Sådanne mikroskopiske anslag er 
forventelige, men denne ene var mærkbar uden at anrette 
egentlig skade på mikroskopets ydeevne. Men ret mange flere vil 
alvorligt kunne true teleskopets levetid. 

Vedlagt endnu et eksempel på JWST´s formåen. Et infrarødt 
billede af Jupiter med dets måne Europa til venstre og månens skygge på selve Jupiter, lige til venstre for 

den store hvide plet. Jupiter ses for tiden klart på sydhimlen ved 22-23-tiden højt over horisonten. 
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Skårup Musikforsyning præsenterer: 
Tom Bjerg med Band d. 11/11 – 2022 

Skribent: Torben Hansen 
 

 
 
I Skårup Musikforsyning er vi super glade for at kunne præsentere Tom Bjerg, da han sammen 
med Patina pt. ubetinget er det største musiknavn i Svendborg! 
Undertegnede havde fornøjelsen af at opleve Tom Bjerg med sit yderst velspillende band til en 
livekoncert på Torvet i Svendborg under landsstævnet, og mine store forventninger blev helt og 
holdent indfriet! 
Tom Bjerg skulle have spillet i Skårup i januar, men pga. coronaen blev koncerten aflyst, men nu 
er han tilbage! 

Tom Bjerg udgav sit første og meget anmelderroste album ’Hurtigt ud, Hurtigt hjem’ i sommeren 
2020. Albummet, som har fået mange stjerner i div. anmeldelser, og hans lyd er i pressen blevet 
sammenlignet med store bands TV-2, Gnags og Rungsted og Kreutzfeldt - lyden fra               
1980´erne, og på tekstsiden bliver han sammenlignet med selveste CV Jørgensen!                                  
Det forlyder, at den anden plade er lige på trapperne.   

Men som så mange andre bands er det pga. coronaen først nu, at Tom Bjerg er i gang med sin 
turnevirksomhed sammen med sit band.                                                                                                              
Tom Bjerg er sydfynsk pop-rock med kant, karakter, livskvalitet og en helt særlig lyrisk tone.    

Så kære borger i Skårup, jeg håber at jeres nysgerrighed nu er blevet vagt for Tom Bjerg med band i 
Skårup – det vil I ikke fortryde!  
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Anmeldelser  

“Bjergtagende drømmepop. 47-årige Tom 
Bjerg er omdrejningspunkt i det sydfynske 
band af samme navn, der albumdebuterer 
med en af de bedste danske popudgivelser i 
årevis. Man skal være varsom med at bruge 
CV-stemplet, men Tom Bjerg rammer en 
helt særlig lyrisk tone på flere af sangene på 
”Hurtigt ud, hurtigt hjem”, hvor det er 
umuligt ikke at sende Carsten Valentin en 
kærlig tanke.” ★★★★★☆  

(Simon Staun, Fyens Stiftstidende)  

 

Ny elegant provins-pop med nærværende tekster på modersmålet.                                                       
47-årige Tom Bjerg er sangskriveren bag sange, der kredser om tilværelsen som far til halvvoksne 
drenge på vej fra reden, afsavn og længsel, kærlighedens tro og tvivl og naturens rolige skønhed. 
Alt sammen forankret og integreret i personlige og underfundige sange fra hjemstavnen på Sydfyn.  

 
Billetter købes på Billet.dk  
Uden mad:  175 kr. - og du kommer kl. 19.45 
Med mad:    250 kr. - og du kommer kl. 18.30 
 
 
Vi støtter musikken i Skårup: 

• Skårup Autohandel, Nyborgvej 489, 5881 Skårup  
 

• Spånlundgård, Nyborgvej 350, 5881 Skårup  
 

• Auto-Centrum Skårup, Østergade 60-62, 5881 Skårup  
 

• Have & Parkcenter Svendborg ApS, Tvedvej 170, 5700 Svendborg  
 

• SkårupGrafisk, Stationsvej 8 th, 5881 Skårup  
 

• Skårup Auto Service Vildmarken 1, 5881 Skårup  
 

• Niels Duedahl 
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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 - 20 87 62 70 
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

 

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

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

Fyns Havedam ApS • Knarreborg Møllevej 8 • 5883 Oure
www.fynshavedam.dk  • info@fynshavedam.dk

Dean 51 32 98 32  
dean@landevejens.dk
www.landevejens.dk
Landevejen 89  .  5882 Vejstrup

Kristian Kølln
Tlf: 40 71 13 44

Have • Park • Skov • Natur

• Hjælp til pasning af haver og grønne områder
• Løsning af enkelt opgaver eller pasningsaftal e
• Jeg kigger gerne forbi og giver et uforpligtende 
   tilbud på hvordan jeg kan hjælpe 
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Alberte Winding i Skårup Musikforsyning 
          Skribent: Frederik Laursen 
          Fotograf: Henning Philbert              

  
          
Alle kender Alberte 
Der findes vel ikke et eneste menneske i Danmark 
over 18, som ikke kender Alberte Winding, eller 
blot ”Alberte”. Det skyldes flere ting, ikke mindst 
at hun medvirkede i rigtig mange TV-udsendelser 
med Bamse & Kylling, som var en del af rigtig 
mange børn og forældres lyd- og billede-univers i 
80`erne og 90`erne. DR´s succesrige B&U-
afdeling havde i mange år forinden lavet en række 

populære programmer hvor Albertes far, Thomas 
Winding havde en del af æren for, ikke mindst 
Bamses Billedbog, hvor to af hans børn 
medvirkede, nemlig Aske & Luna, alias Aske 
Bentzon og Alberte Winding. 
Og ja, så er der jo ørehængeren, som giver os alle 
tårer i øjnene - ”Lyse nætter” med introen: ”Nu 

kommer fuglene igen” - som jo er 
Højskolesangbogen værdig! 
Så spændingen var stor og glæden intakt, da 
Alberte kom på scenen sammen med sin 
musikalske ledsager og nuværende mand, 
guitarist Andreas Fuglebæk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skårup Musikforsyning & Caféudvalget 
Hvis du gerne nyde en fredag aften efter arbejde, 
hvor du hverken behøver at tænke på opskrifter 
og madlavning, ej heller afrydning og opvask, -så 
kom til Mad & Musik i Skårup Musikforsyning. 
Ikke nok med det, så får du oven i købet lækker, 
veltilberedt mad, godt selskab og en oplevelse, 
udover det sædvanlige.  
Alle sejl er sat til når Caféudvalget disker op med 
de fineste retter til buffeten og så kan fylde 

Faktaboks - Alberte Winding 
Alberte voksede op i Tisvilde, København og 
i Skovby på Ærø. Hun medvirkede sammen med 
sine halvbrødre Kasper Winding (fælles far) 
og Aske Bentzon (fælles mor) i sin fars 
udsendelser for B&U-afdelingen i Danmarks 
Radio. Hun var som barn med i tv-programmer 
for børn, blandt andre Farvel, jeg hedder Kurt. 
Som meget ung rejste hun til USA. Hun var 19, 
da hun kom hjem og begyndte at skrive musik og 
blev tre år efter kendt som Luna fra adskillige 
afsnit Bamses Billedebog julekalenderen Bamses 
Julerejse. Hun har også været med i enkelte 
teaterforestillinger og filmen Strømer. 

Hendes hovedudtryksområde er musikken, og 
hun har udgivet en række plader med pop og 
børnemusik. Meget er skrevet og spillet sammen 
med hendes tidligere ægtemand, Jan Rørdam, 
som hun blev skilt fra i 2001. Alberte er også 
kendt fra mange af Åh Abe-koncerterne. Siden 
2001 har hun arbejdet sammen med saxofonist og 
komponist Benjamin Koppel, med hvem hun i 
2002 udgav cd'en Alberte Winding/Benjamin 
Koppel. Alberte er igen gift, 2015 med den 18 år 
yngre guitarist Andreas Fuglebæk. 
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tallerkenen flere gange! Vi er stadig mange, som 
er imponerede og undrer os samtidig over, at så 
lækker mad kan laves for kun 75 kr. pr. kuvert! 
Gruppen bag Skårup Musikforsyning har også 
lagt sig i selen for at skabe de rette rammer for 
vellykket arrangement. Ulrik og Erik riggede 
lyden til og lavede lydprøve med Alberte og 
Andreas alt imens caféudvalget fik dækket borde 
duge, service og servietter. 
Kl. 18 dukkede gæsterne op og Jakob bød, 
sædvanen tro, velkommen og velbekomme kl. 
18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncerten 
Alberte Winding & Andreas Fuglebæk kom på 
scenen og med sin dejlige lyse klang og trænede 
vibrato lagde Alberte ud med ”Up on the roof” og 
”Tænder på et kys”. Så var stemningen ligesom 
lagt med den nærværende og hjertevarme Alberte 
lyd og sprøde guitarspil fra Andreas. Man må sige 
parret supplerer hinanden godt og krydrede 
pauserne mellem numrene med søde, sjove, 
ironiserende og nogle gange indforståede 
kommentarer om deres parforhold, Albertes 
tidligere ægteskab og kærester. 
Koncerten fortsatte med sange som dels handlede 

om Albertes fortid som ung i USA og ikke mindst 
om tiden omkring sin medvirken i Bamses 
Billedbog. 
Man må sige, at arven fra sin far Thomas 
Winding fornægter sig ikke. Når man ser og hører 
Alberte, kan man både se og fornemme Thomas 
Windings store indflydelse og spor, der har sat sig 
i Albertes karriere som sanger og skuespiller. 
Koncerten fortsatte med mindre kendte numre, 
med fin poesi om livets forskellige facetter, om 
Albertes oplevelser i USA, om det at blive 
gammel og om kærlighed.  
Koncerten sluttede af med et brag af velkendte 
numre fra ungdommens lydtapet, alt efter hvor 
gammel man er, med numre som ”Chevy 56”, 
”Jeg går og hedder Frede”, ”Lyse nætter” og 
”Tju Bang Chokoladeland”. 
Lad os dvæle lidt ved sangen ”Lyse nætter”, som 
er og bliver Albertes signaturnummer. Det er 
vanskeligt ikke at knibe en tåre, så snart Alberte 
slår tonen an og synger: ”Nu kommer fuglene 
igen, og lyset vælter pludselig ind...”. Alberte 
mestrer antydningens kunst og i Lyse nætter har 
Alberte valgt at lade naturens elementer i form af 
sandet, vinden, vejret og lyset repræsentere de 
dybe følelser. Følelser af melankoli, som efter 
sigende også handler om Alberte Windings og 
Askes Bentzons mor, som døde alt for tidligt. 
I anden strofe synges om vinden. At have ”huset 
fuld af vind” forudsætter, at man har åbnet sin dør 
eller sit vindue, og det kan således være et billede 
på, at hvis man åbner sit hjerte, kan man blive 
besjælet af den livgivende lune sommerbrise og 
opleve venskab og kærlighed. 
 
 
 
😊😊 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Faktaboks - Sætlisten 
1. Up on the roof 
2. Tænder på et kys 
3. Bløde Bamsearme 
4. Carol & George 
5. De kommer hjem 
6. Håber du rør mig 
7. Striber i dit hår 
8. For meget Kvinde 
9. Alle fester har en pris 
10. Vil så gerne blive her lidt mere 
11. Det er mit liv du danser til 
12. Chevy 56 
13. Jeg går og hedder Frede 
14. Lyse nætter 
15. Tju Bang Chokoladeland 

 
-og et par stykker flere, som skribenten ikke fik 😊😊 
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NYT FRA DAMGÅRDSKLUBBEN 
Tekst og Foto:  Anne Marie Rasmussen 

 

 

3 dages malerarbejde forvandlede det hårdt tiltrængte Oskarskur, så det nu igen er fint at se på. 
Der var god tilslutning til arbejdet fra Damgårdsklubbens bestyrelse samt god hjælp fra formanden 
i Borgerforeningen. 

Vores spillegilde er udsat til næste år pga. dalende tilslutning. 

Vi må også udsætte vores loppemarked til næste år, da vi desværre mangler effekter. 

Stor tak til Jan fordi han har stillet sin garage til rådighed. 

Vores populære julemarked på Damgården afholdes  

søndag d. 27. november kl. 14.00 til 16.00 

Vi håber mange vil bakke op om vores eneste arrangement i år og især pårørende, da 
julemarkedet falder samme dag som pårørendes dag. 

Der vil være Tombola, Amerikansk lotteri, boder med dekorationer samt Cafe` hvor der kan købes 
gløgg og æbleskiver, kaffe, øl og vand. 

Kom og vær med til at gøre eftermiddagen festlig for vores beboere. 



45

 

 

 

 

SSvvaarr  ppåå  ””GGæætt  ffeemm  
sstteeddeerr??””  

Rettelse!                                                                                
Der var en fejl i aug. nummeret angående fotos vedr. Skårup Gl. 
Præstegård i artiklen om Pastor Hæsblæs. Jeg skrev at fotoet af 
Seminariets P-plads var taget i samme retning, altså fra Kirkebakken, 
som postkortet af Præstegd. Det er forkert. Postkortet er fotograferet 
fra Vestergade. Jeg opdagede fejlen på et luftfoto fra 1959 af        
området. Jeg beklager.                     -                                                       
.                                                                        - Jan Viuf Hansen 

Til højre: Luftfoto af Sylvest Jensen 1950; Danmark set fra luften. 

Red. Jan Viuf Hansen 

Gæt et sted – fra aug. ’22 nummeret.               
Her er svarene:                                                        
1: Bjørnemose                                                          
2: Gl. & Ny Klingstrup                                             
3: Tiselholt                                                             
4: Broholm                                                                
5: Vejstrupgaard          Fotos: Geofyn.dk – luftfotos 2016 - 2021 

Nu falmer skove…. 

Smukke efterårsbilleder fra Facebooksiden 
”Fotovandring”, hvor man kan se en masse flotte fotos.  
Fotograf: Gitte Højlund Thomsen (efterår 2020 + 2021)                                               
R                                                                        Red. Jan Viuf Hansen 
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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!

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
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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

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Tag os med på råd 
hvis du overvejer 
og sælge din bolig.

Ring til os på tlf. 6220 2000 
og aftal tid til en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering 
af din bolig.

2 felt
Pris: 3531,- 

pr. år
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E.V. GREEN ApS - Roald Lind Nielsen - Landevejen 54 - 5882 Vejstrup 
Tlf. 0045 - 42 6789 53 - www.evgreen.dk - Cvr: 27515398

REP/SERVICE OG SALG

• El-Scooter

• El-Kørestole

• El-Cykler

• Hjælpemidler

Valdemarsgade 50, Svendborg    Tlf. 6221 9909    dlbg.dk
Den lokale bedemand® 

Morten Bytoft 
Indehaver 

Helle Lynge

Det er dine 
og afdødes ønsker, 
der er det vigtigste 
for os
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Nyt fra Lokalrådet 
 

 

 

 

For knap et år siden holdt Lokalrådet 5881 Fælles om Skårup Sogn et borgermøde i SKI, hvor vi sammen 
med alle fremmødte stemte om, hvilke ansøgninger der skulle modtage penge fra Borgerbudget 2021. I det 
forgangne år har I haft mulighed for, at læse om de fleste her i Folk og Fæ.  

Den 20. november er der frist for ansøgninger til Borgerbudget 2022 og blot for at inspirere til nye 
projekter får I her en opsummering af, hvilke projekter der allerede er løbet af stablen eller er i gang med at 
blive afviklet. 

Teater Vito har spillet revy i Skårup og Gymnastikudvalget i SIF har afholdt familiegymnastik events. 
Tweenklubben har bygget nyt på deres udendørsarealer og arrangeret MGP fest. Jan Viuff og vedligeholdet 
har sat skilte op på kirkestien og Kaj Stillinger har, sammen med Nationalmuseet, lavet en forundersøgelse 
med henblik på, at åbne krypten i Skårup Kirke. Brugerne i SKI har fået sangbøger og et klaver, mens 
spejderne i Vejstrup Ådal har fået tilskud til et madpakkehus. Endelig har der været afholdt en fest i 
Skåruphallen for alle frivillige i 5881. 

Enkelte projekter har I endnu til gode at se resultaterne af. Det drejer sig bl.a. om en info storskærm ved 
SuperBrugsen som SKI står for. Her skal der yderligere finansiering til og det arbejdes der på.  

Der arbejdes også stadig på det sidste projekt som skydes i gang sidst i oktober. Projektet omhandler 
samkørsel i Skårup sogn og skal gøre det nemmere for borgere uden bil at komme rundt. Vi har fået lov af 
Svendborg Kommune til at bruge de tre busskure i Åbyskov som opsamlingspunkter for folk som gerne vil 
have et lift til Skårup. En grøn bænk ved SuperBrugsen bliver opsamlingspunkt, hvis man gerne vil have et 
lift tilbage. Bænken er naturligvis grøn, fordi den skal signalere et bæredygtigt tiltag midt i en energikrisetid. 
Der kommer flyers om projektet i postkasserne i Åbyskov i løbet oktober, når bænk og skilte er klar til 
opsætning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Må jeg køre med?kørmedtilåbyskov

Men tilbage til Borgerbudget 2022. Det er et stort ønske i lokalrådet, at ca. halvdelen af de 100.000 kr. som 
findes i Borgerbudgettet i år, prioriteres til ungdommen. Derfor håber vi, at se nogle gode ansøgninger fra 
netop denne del af befolkningen i Skårup sogn.  

Gå ind på 5881skaarupsogn.dk og se under Borgerbudget, hvordan du søger penge til din gode ide og send 
den til os senest 20. november 2022.  

Den 7. december mødes vi til Borgermøde i SKI og stemmer om hvilke projekter der skal 
modtage støtte.  

Vi vil gerne involvere alle interesserede i Lokalrådets øvrige arbejde. Vi er ikke så mange og kunne godt 
ønske os nogle flere medlemmer. Det kræver ikke alverden, så har du lyst til, helt uforpligtende, at deltage i 
et af vores møder holder vi ”åbent møde” Tirsdag d. 15/11 kl. 19-21 i SKI. 

Et af punkterne på dagsordenen er, planlægning af et Ungdoms Topmøde, som skal sætte fokus på, hvad 
der kan gøre det sjovere at være ung i vores lokalområde. Vi har søgt og fået penge til, at gøre lidt ekstra ud 
af Topmødet, så kom meget gerne og deltag i planlægningen. 

 

Hilsner fra Lokalrådet 
 
Stine Skøtt Thomsen 
Jacob Bonde 
Thorsten Anderson 
Bo Tune 
Jan askholm 
Bente Holbech 
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Tweenklubben har bygget nyt på deres udendørsarealer og arrangeret MGP fest. Jan Viuff og vedligeholdet 
har sat skilte op på kirkestien og Kaj Stillinger har, sammen med Nationalmuseet, lavet en forundersøgelse 
med henblik på, at åbne krypten i Skårup Kirke. Brugerne i SKI har fået sangbøger og et klaver, mens 
spejderne i Vejstrup Ådal har fået tilskud til et madpakkehus. Endelig har der været afholdt en fest i 
Skåruphallen for alle frivillige i 5881. 

Enkelte projekter har I endnu til gode at se resultaterne af. Det drejer sig bl.a. om en info storskærm ved 
SuperBrugsen som SKI står for. Her skal der yderligere finansiering til og det arbejdes der på.  

Der arbejdes også stadig på det sidste projekt som skydes i gang sidst i oktober. Projektet omhandler 
samkørsel i Skårup sogn og skal gøre det nemmere for borgere uden bil at komme rundt. Vi har fået lov af 
Svendborg Kommune til at bruge de tre busskure i Åbyskov som opsamlingspunkter for folk som gerne vil 
have et lift til Skårup. En grøn bænk ved SuperBrugsen bliver opsamlingspunkt, hvis man gerne vil have et 
lift tilbage. Bænken er naturligvis grøn, fordi den skal signalere et bæredygtigt tiltag midt i en energikrisetid. 
Der kommer flyers om projektet i postkasserne i Åbyskov i løbet oktober, når bænk og skilte er klar til 
opsætning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Må jeg køre med?kørmedtilåbyskov
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Må jeg køre med?kørmedtilåbyskov

Men tilbage til Borgerbudget 2022. Det er et stort ønske i lokalrådet, at ca. halvdelen af de 100.000 kr. som 
findes i Borgerbudgettet i år, prioriteres til ungdommen. Derfor håber vi, at se nogle gode ansøgninger fra 
netop denne del af befolkningen i Skårup sogn.  

Gå ind på 5881skaarupsogn.dk og se under Borgerbudget, hvordan du søger penge til din gode ide og send 
den til os senest 20. november 2022.  

Den 7. december mødes vi til Borgermøde i SKI og stemmer om hvilke projekter der skal 
modtage støtte.  

Vi vil gerne involvere alle interesserede i Lokalrådets øvrige arbejde. Vi er ikke så mange og kunne godt 
ønske os nogle flere medlemmer. Det kræver ikke alverden, så har du lyst til, helt uforpligtende, at deltage i 
et af vores møder holder vi ”åbent møde” Tirsdag d. 15/11 kl. 19-21 i SKI. 

Et af punkterne på dagsordenen er, planlægning af et Ungdoms Topmøde, som skal sætte fokus på, hvad 
der kan gøre det sjovere at være ung i vores lokalområde. Vi har søgt og fået penge til, at gøre lidt ekstra ud 
af Topmødet, så kom meget gerne og deltag i planlægningen. 

 

Hilsner fra Lokalrådet 
 
Stine Skøtt Thomsen 
Jacob Bonde 
Thorsten Anderson 
Bo Tune 
Jan askholm 
Bente Holbech 
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Tekst: Elisabeth Antonsen – Foto: Niels Janus 

 

Repræsentanter fra Vejstrup Forsamlingshus 

banker for tiden på dørene i Vejstrup Sogn for 

at sælge medlemskaber til forsamlingshuset.  

 

 

Det koster 100 kr. for et 

husstandsmedlemsskab, 50 kr. for enlige. 

Du kan indbetale på MobilePay 811503 eller 

Bankoverførsel: reg.nr. 5986 konto 

0005050500. Husk at skrive din adresse i 

kommentarfeltet, så du kan blive registreret 

som medlem. 

Dit kontingent går til driften af forsamlingshuset 

og de mange aktiviteter, der foregår i huset. 

Det vil også være et bidrag til den forestående 

ombygning. 

VI VIL VEJSTRUP – TAK, FORDI DU 

STØTTER! 

INVITATION 
 

Kære nye borgere. 

Vi vil gerne byde jer velkommen til Vejstrup med denne indbydelse til at deltage 

i Vejstrup spiser sammen  

onsdag den 23. november kl. 18.00-20.00. 

 

Ved fællesspisningen vil I få lejlighed til at møde og lære andre af sognets borgere at 

kende samtidig med, at I får serveret lækker mad. 

I kan læse mere om menuen og konceptet for Vejstrup spiser sammen længere omme i 

bladet. 

Vi glæder os til at se jer 

Venlig hilsen 

Vejstrup Forsamlingshus 

 

Tilmelding til Bitten senest søndag den 20. november på 52148883. 

Betaling på dagen. 
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Tekst og fotos: Lene Isager og Dorthe Fischer 

Søndag d 2. oktober stod Vejstrup Valgmenighedskirke og Vejstrup Forsamlingshus i høstens tegn.  

Vi startede dagen i en smuk pyntet kirke. De skønne farver i kirken sammen med den dejlige 

stemningsfyldte musik, var med til at understøtte dagens tekst. 

Med denne dejlige oplevelse i bagagen fortsatte vi til Vejstrup Forsamlingshus. 

 

                      
          

Og dansen gik i enge – nå nej, dansen gik i 

salen i Vejstrup Forsamlingshus. For her 

spillede Frey og Anna op og instruerede os i  

flere danse til stor glæde og morskab for de 

dansende og for tilskuerne.  

Så var vi klar til at indtage rummet med de fint 

pyntede borde med høstkranse. Frokosten 

bestod af et godt udvalg af retter efterfulgt af 

et flot kagebord til kaffen, det hele 

hjemmelavet af flere af deltagerne.  

 

 
 

                

Også stemmebåndene blev rørt undervejs med de gode høstsange. Og der var minsandten lavet en 

høstquiz, 12 spørgsmål omhandlende ældre høstudtryk Det var sjovt – og svært for mange af os, som 

måtte gøre brug af gætterier. 

En stor tak til arrangørerne fra Valgmenigheden og Forsamlingshuset, og en stor tak til alle 

dem, der på forskellig vis bidrog til festlighederne. 
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Tekst og foto: Dorthe Fischer 

 

”Det er dog en skrækkelig bog” kan være startreplikken i læsegruppen. Andre synes, at den bog er 

fantastisk. Det udgangspunkt giver en til tider livlig debat om bogen, for vi er ikke altid enige om, 

hvilke indtryk den gør på os, men vi er enige om, at det er i orden at være uenige. Vi diskuterer 

bogens tema, sprog og forfatter. Ofte med referencer til samfund, kultur og historie og i forhold til de 

erfaringer vi hver især har dannet os gennem livet. Der bliver også sammenlignet med de andre bøger, 

vi har læst. For mig giver det nye vinkler og forståelse af det læste, hvad enten jeg syntes om bogen 

eller ej.  

 

Vi udfordres på vores læsevaner, da vi vælger 

litteratur i fællesskab og i samarbejde med 

"vores" bibliotekar. Denne sæson har vi bedt 

bibliotekaren om at finde litteratur af 

sydeuropæiske forfattere, ukendte for de fleste 

af os, det bliver spændende at gå i gang med. 

Vi er fem kvinder og to mænd i læsegruppen. 

Syv er et passende antal for en gruppe, så har 

alle en mulighed for at komme til orde i løbet af 

de to timer. Læsegruppen mødes en gang om 

måneden og holder til i det lille mødelokale med 

de fine buede vinduer på balkonen.  

 

 

 

.  

Nye læsegrupper? Flere har spurgt om mulighed for optagelse i gruppen, og hvis ovenstående 

beskrivelse har givet dig lyst til at deltage i en læsegruppe, er jeg gerne behjælpelig med oprettelsen 

af en ny gruppe. Skriv til dorthefischer@hotmail.com.  

Tekst: Elisabeth Antonsen - Foto: Marie Svendsen 

 

 

Vi er 15 friske seniorer, der træner hver onsdag 

fra kl. 9.00 - 10.00 i Vejstrup Forsamlingshus. 

Næste sæson af træningen starter onsdag den 

26. oktober og slutter den 21. december. 

Prisen er 450 kr. for alle 9 gange. 

Tilmelding og spørgsmål til Marie på tlf. 

23491259 eller mail 

marieseersholm@hotmail.com 
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Tekst: Elisabeth Antonsen - Foto: Aarhus Universitet 

 

Rækken af naturvidenskabelige foredrag streamet direkte fra Aarhus Universitet fortsætter med fire 

foredrag i oktober og november, så hvis du ikke har haft oplevelsen endnu, kan du stadig nå det. 

Foredragene finder alle sted fra kl. 19.00 – 21.00 og er finansieret af Carlsbergfondet, hvorfor der er 

gratis adgang. I pausen kan der købes forfriskninger til absolut rimelige priser. 

Tirsdag den 25. oktober: Søvn og immunforsvaret 

Tirsdag den 1. november: Vores urolige klode 

Tirsdag den 15. november: Fagre nye genetiske verden 

Tirsdag den 22. november: Datalogien i din lomme 

 

Læs mere om foredragene på www.vejstrupforsamlingshus.dk 

 

                   

Tekst: Elisabeth Antonsen 

 

Tirsdag den 8. november kl. 19.00 afholder 

vi en specialudgave af Vi synger sammen i Vejstrup. 

Aftenen er arrangeret sammen med Vejstrup 

Valgmenighed. Ved klaveret sidder André Isager, og 

sammen vil vi synge mange af de gamle, kendte 

viser. Mange af os vil huske ”Manden på risten”, ”Du 

gamle måne” og mange andre – om ikke fra andre 

sammenhænge, så fra Giro 413, der lød fra 

højtalerne i mange hjem hver søndag i tidernes 

morgen. 

Det er gratis at deltage, og man kan købe kaffe og 

kage for 30 kr. pr. person.  

 

 

Vi glæder os til at synge sammen med dig. 
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Tekst: Elisabeth Antonsen  

En række kvinder med anden etnisk baggrund end dansk udgav i 2020 en kogebog med yndlingsretter 

fra deres hjemlande. I bogen fortæller de også deres personlige historier, og hvorfor de nu befinder sig 

i Svendborg. Kulinarisk Sydfyn har i samarbejde med kvinderne bag bogen ”Kvinder og mad” 

arrangeret fire aftener med overskriften ”Etnisk mad i dit lokale forsamlingshus” i efteråret 2022. 

Vejstrup Forsamlingshus er heldig at få besøg af kvinderne og Kulinarisk Sydfyn torsdag den 27. 

oktober kl. 18.30, hvor vi vil blive præsenteret for retter fra Afghanistan og Tyrkiet. 

Det koster 200 kr. pr. person at deltage. Tilmelding sker via Kulinarisk Sydfyns hjemmeside 

https://kulinarisksydfyn.dk/ under menupunktet aktiviteter, hvor du også kan se og tilmelde dig til 

arrangementerne i de andre forsamlingshuse, hvis du har mod på mere fremmed mad. 

 

Vi ses til endnu en spændende oplevelse i Vejstrup Forsamlingshus! 

 

                         

Tekst og foto: Elisabeth Antonsen 

Vejstrup Forsamlingshus byder traditionen tro 

velkommen til julehygge, god stemning og 

forskud på julen, når der afholdes 

novemberbanko med juleknas søndag den 

20. november kl. 14.00 – 17.00.  

Bankoplader koster 15 kr. pr. stk., og de er 

værd at investere i, for der er flotte 

sponsorgaver – og sidegevinster til børnene! 

Man kan købe gløgg, æbleskiver, hjemmebagte 

klejner, øl, vand, kaffe og the – og der er en 

overraskelse til alle børn!  

Tilmelding senest den 14. november til Bitten 

på tlf. 52148883. Husk at angive antal børn og 

voksne. 

Vi ses! 
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Tekst: Elisabeth Antonsen 

 

Hvis du har været til de første to fællesspisninger i efteråret med henholdsvis mexicansk og italiensk 

mad, er du sikkert spændt på, hvad der er temaet til årets sidste fællesspisning onsdag den 23. 

november. 

Vi kan afsløre, at det bliver tærter, og at der bliver et lækkert udvalg af madtærter - veganske, med 

fisk og med kød! Der vil også blive lavet glutenfri tærte, hvis der er behov. Tilbehøret er grønkålssalat 

med valnødder og granatæbler.  

Til dessert serveres en lun æbletærte med hjemmelavet vaniljeis. 

Arrangementet slutter som sædvanlig med oprydning, og vi går hjem senest kl. 20.00. 

Kom som du er - i arbejdstøj eller omklædt. Du er lige velkommen! 

Det hele får du for 50 kr., og hvis du er under 12 år, slipper du med 30 kr. 

Meld dig gerne til hos Bitten allerede nu på tlf. 52148883 – og senest søndag den 20. november. 

Velbekomme! 

 

 
Oktober 
 
Tirsdag den 25. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Søvn og immunforsvaret 
 
Torsdag den 27. ”Smagens aften – smagens sprog” i samarbejde med Kulinarisk 

Sydfyn 
 
Søndag den 30. Kagebord og musik kl. 14.00 – 16.00 
 
 
November 
 
Tirsdag den 1. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Vores urolige klode 
 
Tirsdag den 8. Vi synger sammen i Vejstrup kl. 19.00 – 21.00 
 
Tirsdag den 15. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Fagre nye genetiske verden 
 
Søndag den 20. Novemberbanko 
 
Tirsdag den 22. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Datalogien i din lomme 
 
Onsdag den 23. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 
 Velkommen til nye borgere 
 
December 
 
Søndag den 4. Kagebord og musik kl. 14.00 – 16.00 

PLANLAGTE AKTIVITETER I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS  
EFTERÅRET 2022 
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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

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	  
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Find os på Facebook

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
søndag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk

En hjælpende hånd til 
en hverdag uden smerter 
og spændinger i muskler 

og led.

Find dem på apoteket, i Matas eller i Det grønne hjørne. 
Vejledende priser: Active Gel: 99 kr. Thermo Hot Gel: 117 kr.

Hurtig & 
effektiv 
lindring

Indeholder 
naturligt lindrende 
ingredienser som 
vintergrøn olie

Absorberes 
øjeblikkeligt i 

huden

Mod ømhed og 
spændinger i 

muskler og led
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HUSK: I får en GRATIS FLASKE SHOTS til bordet, for hver 20 billetter I køber ! 
 Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 
Følg med på Facebook       
”Skårup Folkefest”  

BESTIL BILLETTER NU ! 
Kontakt Kenneth Møller Larsen og betal med 
Mobilepay på tlf. 29 23 06 63 eller kig forbi 
SuperBrugsen FREDAG d. 7. okt. Kl. 16-18 ! 
Oplys hvilket bord I vil sidde ved – fx … 

• Fodbold 
• Fitness 
• Sø-Pet v/Jane Dideriksen 
• De Tossede v/Dennis Iglemose 
• Brdr. Møller Larsen v/Kenneth og Claus 
• …flere kommer til, så spørg ! 
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Om Vokalgruppen Fontana.

At synge i kor er en meget populær fritid-

saktivitet, hvilket bl.a. fremgår af det 

faktum, at der i Svendborg kommune er 

ikke mindre end 34 kor. Dette store antal 

dækker over et bredt spektrum af korpro-

filer, fra små til store kor, fra ungdomskor 

til pensionistkor, fra rytmiske til klassiske 

kor. Og fra udprægede amatørkor med 

plads til alle, til mere ambitiøse kor hvor 

der er optagelsesprøver.

Blandt de små og ambitiøse kor finder 

man Vokalgruppen Fontana, der i år kan 

fejre 20-års jubilæum. Koret, der blev 

startet i 2002, synger primært klassisk 

musik, men holder også af ind i mellem at 

synge jazz-prægede satser. 

Fontana blev dannet i 2002 af 8 rutinerede 

korsangere, der ønskede at arbejde med 

korsatser, som enten ligger udenfor det 

gængse kor-repertoire eller som vil være 

vanskelige for de fleste større amatørkor.

Og hvad er det så Fontana synger? Koret 

synger meget ældre musik, især fra 

renæssancen, der er kormusikkens guld-

alder, da komponister på den tid skrev 

musik ud fra en tradition der bar på ca. 

500 års viden om hvad der ligger godt for 

den menneskelige stemme: næsten 

al kompositionsmusik frem til 1500-tallet 

var sang og korsang. 

Desuden holder Fontana meget af at prøve 

kræfter med musik fra starten af 1900-tallet 

Om Vokalgruppen Fontana Foto: Henning Philbert

Tekst: Erik H.A. Jakobsen
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og frem, da der her ligger mange spæn-

dende, anderledes og mange gange 

sjældent opførte udfordringer for kor. 

Musik fra barokken og romantikken rører 

koret så at sige aldrig ved, dels fordi så 

mange andre kor allerede synger denne 

musik, dels fordi korsatser fra disse pe-

rioder typisk er tænkt for større kor end 

Fontanas 10 stemmer. 

Her passer renæssancens klangverden og 

satstyper langt bedre.

Udgangspunktet for Fontanas medlem-

mer har lige fra starten været, at sangerne 

skulle have det sjovt og godt med hi-

nanden – dernæst ville man stræbe efter 

at synge udfordrende satser på et så 

højt niveau som muligt. Ikke for at blive 

kendte eller høste anerkendelse, men slet 

og ret fordi det at arbejde på at perfek-

tionere noget, man holder af, er meget 

tilfredsstillende og givende.

Det er formodentlig én af grundene til at 

Fontana gennem årene ikke har været så 

synlige som flere andre af Svendborgs 

mere ambitiøse kor: Det er selve sangen 

og samklangen i de smukke satser – og 

følelsen af at mestre klange og rytmer – 

der er det mest tiltrækkende for korets 

medlemmer. Når det er sagt, så er det jo 

altid sjovt og motiverende ind i mellem at 

opføre det for nogen. I koncertsituationen 

yder man ofte mere end ved de almin-

delige øveaftener – der i øvrigt normalt 

foregår i Skårup, meget passende i kom-

ponisten Oluf Rings hus på Nørremarken. 

At synge i disse historiske omgivelser 

er meget inspirerende for korets nu 10 

medlemmer.

I årenes løb er det alligevel blevet til 

næsten 120 koncerter, primært på Fyn, 

hvor koret har opført over 200 forskellige 

værker, både store og små.

Vokalgruppen Fontana ledes af Erik H.A. 

Jakobsen, der selv synger tenor, og der-

for fungerer som syngende dirigent. Erik 

er cand.mag. fra Københavns Universitet 

med musik som hovedfag, og har

siden 1976 sunget i flere semiprofes-

sionelle kor, bl.a. Vokalgruppen Ars Nova 

og Sokkelund Sangkor, aktuelt i Det Fyn-

ske Kammerkor. 

Med sin kammer-besætning har Fon-

tana mulighed for at dyrke en slank og 

gennemsigtig klang, hvorved gruppen 

vedkender sig en lang og stærk tradition i 

Nordisk kormusik for brillans og transpar-

ens, for hvilken Fontana har høstet megen 

ros og anerkendelse.
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Åbyskov forsamlingshus 
bliver 125 år 

d. 18. november 2022 

Husets historie går tilbage til januar 1897 hvor 
en kreds af beboere begyndte en agitationen for 
at få rejst et forsamlingshus i Åbyskov. Følgen-
de invitation blev udsendt til alle beboere: 

Det er et føleligt Savn, at der i Skaarupøre ikke findes et 
Lokale, hvor der ved given Lejlighed kan samles en større 
Mængde Mennesker. 
Rundt om i Kommunerne rejses store og kostbare Forsam-
lingshuse, men skulle vi her i Skaarupøre samles ved en Bi-
bellæsning eller ved et Juletræ i Skolen, saa maa vi saa at 
sige sidde eller staa oven paa hinanden og nøjes med et saa 
lille Kvantum Luft, at det er aldeles uforsvarligt. 
Vor Ungdom maa søge udenfor vor hjemlige Kreds for at 
høre god Oplæsning, Foredrag og lignende eller for i Fæl-
lesskab at foranstalte en lille Dans. 
Vi ere saa heldigt stillede, at Gymnastikken ved Skolen ledes 
af Seminariets Gymnastiklærer, men har man nogen Interes-
se for dette Skolefag, vil det kunne indrømmes, at det er 
uheldigt og volder mange Vanskeligheder, at Gymnastikken 
foregaar under aaben Himmel. 

Dette resulterede i, at man d. 2/2-
1897 på et møde i Aabyskov Skole 
vedtog følgende resolution angå-
ende et forsamlingshus i Aaby-
skov: 

§1. Saafremt Byggegrunden til Forsam-
lingshuset kan faas uden Udgift for Selska-
bet, maa det formenes at en Kapital på 
ca.2200,00 kr. er tilstrækkelig, idet det maa 
antages at Beboerne ville tilkøre Materia-
lerne frit. 
§2. Der tegnes kun Aktier, men vil nogen 
udbetale Aktierne straks, er der selfølgelig 
ønskeligt. Aktionærerne er solidarisk an-
svarlige, og Indtægten benyttes til Renter 
og Afdrag. Laanet udbetales paa 20 Aar. 
§3. Der maa ikke finde Udskænkning af 
spirituøse Drikkevarer Sted i Forsamlings-
huset, med mindre Bestyrelsen i Undtagel-
sestilfælde forud har givet Tilladelse. 
§4. Tjenestefolk kunne tegne Aktier, men 
skulle stille en sikker Kaution, saafremt de 
rejste fra Sognet. 

Det lykkedes at få rejst den nødvendige kapital, 
og at der blev udarbejdet og tinglyst følgende 
deklaration: 

Ejeren af "Bøgeskovsgaard" Proprietær, A. Petersen har 
meddelt Tilladelse til paa sin Grund, Matr. Nr.14.a Aaby-
skov Skaarup Sogn, at opføre et Forsamlingshus og have 
dette staaende, saa længe det benyttes i dette Øjemed....... 

Grunden maa benyttes uden Vederlag, saalænge Huset be-
nyttes som Forsamlingshus, nedlægges det som saadant, 
eller gøres der anden Anvendelse deraf, ophører retten. 

 

Det er den korte historie om husets tilblivelse. 

Huset har i tidens løb undergået en del foran-
dringer og tilbygninger. Der blev tilføjet en sce-
nebygning, og sidebygning med køkken, café 
område, bar og toiletter. 

Toiletdelen er for få år siden nedlagt, og 2 nye 
samt 1 handicap toilet blev etableret, så huset  
lever op til nutidens standard. 

Meget af dette arbejde er blevet udført med fri-
villig arbejdskraft gennem tiderne. 
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I dette indlæg har jeg samlet 
en række billeder der fortæller 
lidt om husets aktiviteter, 
uden at komme ind på de 
mange konflikter der i tidens 
løb har været omkring huset – 
interne konflikter i bestyrel-
sen, manglende opbakning fra 
lokalområdet, dårlig økonomi 
etc. 

Fælles høstgilde 9. oktober 1926 

I dilettant i 1993 deltog hele 12 skuespillere! 

Dette udklip er også fra 1993. Her gik man altså fra et el-opvarmet hus til et hus 
med et moderne oliefyr. Vi synes, at det igen er tid til at skifte varmekilde, så huset 
ønsker sig gevaldigt penge til at kunne etablere en varmepumpe, der kan nedbrin-
ge husets varmeudgift samt fremstå som en miljørigtig varmekilde. 
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Klippet fra fra 
Fyns Amtsavis  

2. april 1983: 

Denne overskrift fra 
1965 må give stof til 
eftertanke, og se så 
underteksten: De fri-
villige er omkring de 
40. Tænk om det var 
sådan i dag. 

 

I det materiale jeg 
har kigget igennem, 
er jeg ofte stødt på 
de samme navne. 
Jeg håber, at vi kan 
møde nogle af disse 
forsamlingshus ild-
sjæle når huset fejrer 
sit jubilæum d. 18. 
november. 

Research og tekst 

Bjarne Lundsgaard 
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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

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+?

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk
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1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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Oktober  
2022

I januar 1897 begyndte agitationen for at få rejst et forsamlingshus i Åbyskov og i fællesskab
lykkedes det beboerne at få rejst midler så der kunne etableres hus. Det er nu 125 år siden, og det
skal fejres på dagen, den 18. november med et ordentligt gilde. Læs om det sidst i denne artikel.

Siden sidst
Musik og mad i verdensklasse  :-)

11 september 2022 var der musik i 
verdensklasse i Åbyskov Forsamlingshus. 
Samtidigt sørgede frivillige kræfter for en 
overordentligt velsmagende og rigelig 
frokost med nybagt brød fra Huset’s nye 
fantastiske damp-bageovn.

Kansas City Stompers levede helt og 
holdent op til deres ry, og det er virkelig en 
glæde at kunne tilbyde sådanne oplevelser. 

Huset var igen propfyldt af glade 
mennesker.

Fra gæsternes side blev der udtrykt stor 
glæde ved arrangementet, og musikerne 
udtrykte direkte og uopfordret, at det var 
et dejligt, medlevende publikum at spille 
for.

Vinsmagning - giro d’Italia
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Kommende arrangementer

Ved septembers vinsmagning diskede Erik 
Prangsgaard op med en række italienske 
vine.

Halloween
Søndag 30 Oktober kl 17

Efteråret er kommet til os, med visne blade, 
mørke eftermiddage og regn og rusk.
Allehelgensdag, den 1. november, blev 
indført som helligdag i den katolske kirke 
omkring år 610 af pave Bonifatius 4. for at 
mindes alle, som var udnævnt til martyrer 
af kirken. I år 998 blev alle sjæles dag 
indført som en mindedag til alle døde hvor 
man kunne bede for at tiden i skærsilden 
ikke måtte blive for lang. Mindedagen har 
i det 21. århundrede vundet indpas i dansk 
kultur igen under det amerikanske navn 
halloween.

En af de mest kendte halloween-skikke 
er at udskære orange græskar med 
skræmmende ansigter og bruge dem som 
lygter. Vi håber at kunne se mange af 
dem på diverse trappetrin i lokalområdet. 
Forsamlingshuset fejrer Halloween søndag 
d. 30. oktober, hvor både hygge og uhygge 
går op i en højere enhed, men hvor det 
væsentlige er, at alle der deltager får en 

god oplevelse. 
Alle er naturligvis velkommen – også 
voksne uden børn. Vi starter kl 17. Tag 
bedsteforældrene, vennerne, kammeraterne 
og naboerne med. Kom til en ”uhyggelig” 
oplevelse og god uhyggelig mad.

Samme pris for voksen/barn: kr 60,-

Køb billetter nu, senest 26.10.2022

Andebanko med spisning
7 november kl. 18–22

Bestyrelsen byder igen på andebanko – 
med hovedgevinsterne lækre store ænder. 
Vi venter spændt på størrelsen af ænderne. 
Vi arbejder også på at skaffe gode 
sidegevinster.
Dørene åbnes kl. 17.00, hvor man kan købe 
spilleplader. Vi serverer et måltid kl. 18 – for 
KUN 60 kr!! Spillet starter kl. 19.
Billetter er KUN nødvendige hvis man vil 
spise med. Baren er åben, og som altid vil 
der være kaffe og kage. 

60,- kr for spisning

Køb spisebilletter nu, senest 31.10.2022

Frivillige kræfter havde sørget for en 
passende italiensk let menu, som blev 
serveret for 45 glade gæster.
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	 Billetter:	 aabyskov.nemtilmeld.dk	
	 Hjemmeside:	 aabyskov-forsamlingshus.dk
	 Kontakt:	 hej@aabyskov-forsamlingshus.dk

Forsamlingshuset bliver 125
Fredag d. 18. november, fra kl 14

Det skal fejres!

Vi indbyder til reception fra kl 14:00 til 16:00, 
hvor vi serverer en buffet med pølse- og 
ostebord samt vin, øl, vand, kaffe og te.
Alle er velkomne med mulighed for taler – 
ordet er frit.
Det er med stor glæde at kunne byde 
velkommen til denne fejring stadig i 
fællesskabets ånd.
Huset har nu i 125 år forestået løbende 
ombygninger og renoveringer og fremstår 

som et nutidigt samlingspunkt til glæde for 
lokalområdet – ja nærmest hele Sydfyn.
Der afholdes kulturelle-, faglige- og 
samfundsmæssige sammenkomster – 
vi henvender os til alle aldersgrupper. 
Endvidere udlejning til et væld af private 
sammenkomster.
Gaver er en vigtig del af at drive lokale 
samlingssteder. Hvis du/I vil betænke huset 
med gaver, ønsker vi pengegaver – store 
som små.
Vi har et stort ønske om at få finansieret 
en udskiftning af vores gamle oliefyr til et 
nutidigt varmepumpeanlæg.
Dagen afrundes med en fest kl 18:00, 
hvor alle er velkomne til festmiddag med 
wienerschnitzel med det hele efterfulgt af 
musik og dans til Gate 64.

Hvis du vil være med til mad, musik og dans, 
så køb dine billetter på NemTilmeld. 
Vi ser frem til en festlig og fornøjelig dag – vi 
ses.

Spisning og musik: kr. 225,-

Køb billetter nu, senest 15.11.2022
Og glem så ikke også at Støttegruppen 
inviterer til julebanko torsdag d. 1. december. 
Hvis du gerne vil sponsore en gevinst, så 
ring til 3048 2738

Redaktionen består af Bjarne Lundsgaard og Lizetta Johansen
Fotos: Preben Gammelmark/Christiane Gammelmark
Design og layout: Preben Gammelmark

Den hurtige kalender
Søndag 30-okt.-2022 kl 17-19 Halloween
Fredag 4-nov.-2022 kl 16-18 Fredagsbar
Mandag 7-nov.-2022 kl 18-22 Andebanko med spisning
Fredag 18-nov.-2022 kl 14-23 Husets 125 år jubilæum
Torsdag 1-dec.-2022 kl 18-22 Julebanko
Fredag 2-dec.-2022 kl 16-18 Fredagsbar
Torsdag 22-dec.-2022 kl 18-20.30 Juletræsfest
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Jule Bazar på Plejecenter Ådalen 

Egemosevej 3  

5882 Vejstrup 

 

Lørdag d. 26. november kl. 10 – 14 

Der vil være salg fra div boder, 
loppemarked med spændende ting, 

Amerikansk lotteri med fine gevinster 

Salg af Norske klejner og frisk brygget 
kaffe, 

 

Rigtig julestemning 

Kom og hyg med os. 

 

Ønskes der en bod til 50 kr. 

Kontakt Kirsten Winckler tlf. nr. 23206796 

 

Hilsen Ådalens Venner 
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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 - ullemosefrugt@gmail.com
www.ullemosefrugt.dk

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

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 
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Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48
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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

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

1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

             

 

 

Håber alle vores medlemmer 
har modtaget det nye program 
for 2. halvår af 2022. Skulle der 
være nogen som ikke har 
modtaget det, så ring venligst 
til en i bestyrelsen, så får vi 
sendt. 

Skulle nogen havde glemt at 
betale kontingentet, så kan det 
gøres på følgende måder: 

Kontingentet er det samme 
som det plejer 60 kr.pr. person. 
Ægtepar 120 kr.   

Der kan betales til følgende: 

MOBILPAY NR. 427895 eller 
SYDBANK reg. 7045-
0001304284- evt. kontant ved 
næste arrangement eller til 
bestyrelsen. 

 

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.  

24. August 2022 

Vi var Ca. 50 fremmødte til vores årlige Grillaften, så der blev 
snakket og hygget. 

                             

7. September 2022 

Vi havde igen besøg af Seniorshoppen som igen blev styret af Helle og 
Lene. Der blev vist alt i de nye efterårsfarver noget at vælge imellem. Ca. 
40 fremmødte piger fik en hyggelig eftermiddag med et glas vin eller to, 
chips, kaffe og småkager. Vi kunne derefter gennemse den flotte 
efterårskollektion og prøve om vi kunne falde for noget. Der blev solgt 
rigtig pænt og Helle og Lene var godt tilfreds.  

Tak til pigerne der gik mannequin Lone, Lena, Conny og Marianne.  

                       

21. September 2022 

En hyggelig sensommerudflugt i skønt vejr, tog 36 personer til Sydfynske 
Veteranjernbane med Frank A`s busser. Startede i Skårup kl.10 og kørte 
til Fåborg, hvor vi steg på Veterantoget og gjorde ophold ved Lucienhøj, 
hvor flere stod af og gik gennem skoven til næste ophold Katterød.                 

Efter opsamling ved Katterød, kørte toget videre mod Korinth.  

Så var tiden inde til frokostpause, hvor vi spiste vores medbragte 
sandwich. Vi valgte at sidde ude og spise, da det var det skønneste 
vejr. 

Efter frokosten går turen videre ud i det skønne Sydfynske landskab. 
Kørte langs kysten ned til Ballen Havn, hvor vi fik kaffen fra bussen 
og medbragt kage. Turen gik derefter mod Skårup. 
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ONSDAG, den 5. oktober kl.18.00 HØSTFEST 

       

Der serveres suppe, kød og peberrodssovs samt kaffe. En 
lillehøsttale/digt og musikken leveres af Arne Ploug, Gudme.  

____________________________________________________________ 

 

ONSDAG,DEN 16. NOVEMBER kl.14.00. JULEAFSLUTNING med 
æbleskiver og gløgg. Julemusik med tidligere lærer Helge 
Stockmar, Skårup 

PRIS.KR. 50.00 

Ingen tilmelding. 

             

 

 
Sekr. B. Jeppesen 
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Julemarked i Skårup Pensionisthus, Stationsvej 

 

Skårup Pensionisthus Støtter afholder julemarked den 19. og 20. november 2022 

Kom og gør en god handel i de forskellige boder 

Der er åbent begge dage fra kl. 10-15.   

 

 

 

Der kan købes kaffe, gløgg og æbleskiver samt øl og vand 

 

Vi har igen i år tombola med mange fine præmier 
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”Fernisering” i Skårup Kulturcenter, hvor Olaf Søndberg

viste – og fortalte om mange af hans nye akvareller.
Tekst og foto: Henning Philbert

Mange borgere var mødt op til Olaf Søndbergs udstilling, for at se mange af de nye akvareller – 

og for at høre Olaf fortælle historien bag mange af billederne. - Olaf og hans kone Mona rejser 

meget rundt i Europa og også meget til Grønland, hvor Olaf altid har akvarelblokken og 

farverne med. - Det er blevet til en lang række fine akvareller, der nu udstilles i Kulturcentret.
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 Folk & Fæ har i mange år haft stor glæde af Olafs evner som kunstner. - I ”gamle” dage var det
med hans fine karakteristiske sorte tuschstreg, der viste huse og landskaber i lokalområdet, men 
også da han i tekst og tegning lavede en spændende fortællingen om Øhavsstien fra start ved 
Skovmøllevej til slut ved udløbet af Vejstrup Å.  
Men så udkom bladet i farver, - - og så kom akvarellerne til deres ret !
Her vises nogle af de fine akvareller, som Folk 
& Fæ har haft glæde af at vise i de sidste år.

Den gamle vandmølle ved Vejstrup Å med 

Vejstrupgård i baggrunden og en akvarel fra 
interiøret  fra den gamle fine vandmølle. 

Skårup kirke som de fleste kender den.

Skårup Seminarium . . . .

Olaf fortæller historien bag nogle af 
akvarellerne. 

Det var en dejlig oplevelse – at komme til 
fernisering – få et glas vin og en snak med alle 
de kunstinteresserede mennesker.

Og så lige til slut . . . .

Kære Olaf: 
Hjertelig tak for alle de fine akvareller og gode 
artikler, du indtil nu har lavet til bladet.
De bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert



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

Nye arrangementer 
Onsdag d. 16. november

kl.14.00 Juleafslutning                                                                                                                
Skårup Pensionistforening.

d. 19.-20. november
Julemarked                                                                             

Skårup Pensionistforening.

Lørdag d. 26. november kl. 10 - 14
Jule Bazar på Plejecenter Ådalen

Egemosevej 3 i Vejstrup

Søndag d. 27. november kl. 14 - 16
Afholdes vores populære 

julemarked på Damgården
Lørdag d. 29. oktober

Folkefest

Se inde i bladet & på 
www.folkogfae.dk

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING STØTTER

Spillegilder er flyttet til Søndage 
i Ulige Uger spillet starter kl. 18.30

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

Start 2. mandag i januar -
2. mandag i september

Nørkle:
Start 2. tirsdag i januar -
2. tirsdag i september

Ferie efter aftale

HER ER PLADS TILHER ER PLADS TIL
DIN ANNONCEDIN ANNONCE


