
se bladet på 
www.folkogfae-online.dk
se bladet på 
www.folkogfae-online.dk

læs i dette nummer:

forsidefoto:
Ny skribent i Folk & Fæ

Kaj Stillinger

nyt fra skårup Kultur & 
idrætscenter

fælles spisning 
i Vejstrup

gymnastik opvisning 
i Skåruphallen

nyt fra tween klubben

fastelavnsfest i 
skåruphallen

Nyt Fra Åbyskov 
forsamlingshus

klubmesterskaber i 
bordtennis

24. årgang
nr. 2
april 2013



2

Ansvarshavende
Redaktør & Fotograf

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

REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” i SKÅRUP SOGN

Økonomi

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

Skribent & Tegner

Vibe Eriksen
Tlf: 62 23 24 16
vibe@klikpost.dk

Webredaktør

Benjamin Christensen
Tlf: 30 64 31 32
webredaktionen@
folkogfae-online.dk

Skribent

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

Grafisk Designer

Anja Bøttger Thunbo
Tlf: 40 88 15 95
anja@skaarupgrafisk.dk

Skribent

Det kunne være dig!

?

Kære Folk & Fæ læser!
Som det fremgår af næste side, bliver næste nummer af  
Folk & Fæ omdelt af  vores indsamlergruppe. Desværre  
mangler vi nogle indsamlere på enkelte ruter. Det gælder  
Brudager by med opland samt vores ”nye distrikt” Oure by  
med opland (5883). - Der er længe til indsamlingen i juni,  
men kontakt mig snart, hvis du vil hjælpe Folk & Fæ med  
at udkomme i nævnte områder ved at bruge nogle af dine  
fritimer én gang om året.
Juni-bladet omdeles kun af vores indsamlergruppe.
Ring straks til redaktøren: 2991 5882
Gennem de sidst par numre har vi efterlyst nogle nye  
skribenter. - Med dette nummer er vi så heldige at kunne  
præsentere en ny skribent - - nemlig forfatteren og tidligere  
folketingsmand Kaj Stillinger. Se artiklen senere i bladet  
hvor Folk & Fæ har besøgt ham i den hyggelige gamle  
skole i Åbyskov.

Kære Folk & Fæ læser! Måske sidder du lige nu med 
bladet og tænker, at det godt kunne være dig, der bliver en  
af vore nye skribenter. - Speciel kunne det være godt, hvis  
vi også havde en skribent fra ”vores nye distrikt”  i Oure.
Ring til redaktøren og få en snak om, hvad det indebære at  
være en del af Folk & Fæ redaktionen.

Deadline for næste blad er:
Mandag d. 3. juni kl. 17.00
Indlæg afleveres i vores postkasse i  
SuperBrugsen eller sendes til Anja:
anja@skaarupgrafisk.dk
Bladet omdeles kun af indsamlergruppen.
Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ
                                                                 Henning Philbert  

Skribent

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

Bo Tune
Skovmøllevej og Tværvej

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Thorkild Søgaard
Østermarken

Anja Bøttger Thunbo
Plovskiftet

Folk & Fæ indsamlergruppen juni 2013

Steen Piilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Holmdrup + Åbyskov

“ Jakob”
Bymidten

Kisten Refshauge
Østre bydel

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Hanne Skov
Vejstrup

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Tea Jensen
Vejstrup

Kære Folk & Fæ læserer!
Indsamlergruppen plejer at besøge jer i forbindelse med udgivelse af august-nummeret. - Dette 
er fra i år ændret til, at gruppen samler ind i forbindelse med juni-nummeret. - Vi håber, at I 
er glade for, at bladet nu udkommer i farver og - - - - - - vi håber også, at I vil bidrage med lidt 
ekstra, da bladet er blever ca. 25% dyrere at trykke i farver.
Vore indsamlere kan kun modtage kontante bidrag. Heldigvis er der længe til juni, så der er 
rigelig tid til at gemme nogle kontanter til os.
Vi vedlægger ikke giro-kort, da det er blevet for dyrt at benytte, men I kan støtte ved at lægge
penge i voers pengekasse i SuperBrugsen eller ved at indbetale et beløb på vores konto i
Svendborg Sparekasse (Skårup-afdelingen) eller via netbank på: kontonummer: 819-56-11123
Hermed mange forårshilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Charlotte Flyvebjerg
Vejstrup
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Skårup Kultur og Idrætscenter 
 
Kære læser 
 
Når du læser dette skulle vi gerne have alle godkendelser fra Kommunen på plads, og 
valgt den leverandør der skal bygge tilbygningen på Skåruphallen, så vi om knap et 
års tid står med vores længe ventede ”Skårup Kultur og Idrætscenter”. 

 
 Biblioteket og 
Lokalhistorisk Arkiv 
 
 Juniorklub – 
Tweenklubben 
 
 Ungdomsklub 
 
 Nye Fitness-tiltag 
 
 Musikoplevelser 
 
 Kunstudstillinger 
 
  
 Moderne kulturcafe og 

mødefaciliteter 
 
Projektet har været ude i udbud hos 7 leverandører, og vi har fået 2 tilbud hjem på 
byggeriet. Det tyder på at vi kan få det meste af det vi har ønsket os, dog skal vi selv 
hjælpe til med nogle opgaver. Der bliver brug for nogle frivillige – så hold øje med 
opslag eller mail, ellers mere om dette i næste nummer af bladet. 
 
FOLKEAKTIER/STØTTEBEVISER 
 
Vi er ikke færdige med at få samlet penge sammen, så hvis du endnu ikke har fået 
købt en folkeaktie/støttebevis eller gerne vil købe en mere vil vi gerne have dig til det 
nu. 
 
Det indsamlede beløb er støt stigende. Vi er nu oppe på 140.000 kr. Godt gået ! Men 
vi skal bruge flere penge. Vores mål er at nå 200.000 kr. – følg med i Superbrugsen, 
hvor vores barometer står. 
 
Der arbejdes på at invitere til en støttefest, hvor alle der har eller vil købe en 
folkeaktie, kan deltage og forhåbentlig få en god oplevelse 
           Fmd. Bo Tune 
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Skårup Stationsvej 16 · 5881 Skårup · Tlf.: 6223 1010 · www.svendborgsparekasse.dk

Afdelingschef 
Nicki L. Christiansen 

Vi søger nye kunder!

søger du ny bank?

Kunderådgiver 
Lene Kruse 

Kundemedarbejder 
Mai-Britt Christiansen 

Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19
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To	  foreninger	  pønser	  
på	  sammenlægning	  
	  
Af	  
Charlotte	  F.	  Poulsen	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Sammenlægning	  af	  Vejstrup	  Forsamlingshus	  og	  Vejstrup	  Borgerforening	  har	  gennem	  årene	  
været	  på	  tale	  flere	  gange	  uden	  det	  er	  blevet	  til	  noget.	  
Men	  nu	  har	  en	  gruppe	  med	  repræsentanter	  fra	  begge	  foreninger	  sat	  sig	  for	  at	  undersøge	  
fordele	  og	  ulemper	  ved	  en	  sammenlægning.	  
	  
-‐	  Umiddelbart	  vil	  det	  være	  bedre	  at	  pulje	  kræfterne	  i	  en	  forening.	  På	  den	  måde	  er	  der	  kun	  
brug	  for	  en	  formand,	  en	  næstformand	  osv.,	  siger	  Henning	  Petersen,	  formand	  for	  Vejstrup	  
Borgerforening.	  
	  
Omvendt	  kan	  faren	  være,	  at	  der	  kun	  er	  få	  bestyrelsesmedlemmer	  til	  at	  løfte	  nogle	  af	  de	  
opgaver,	  som	  skal	  løses	  året	  igennem	  i	  en	  lille	  men	  initiativrig	  landsby.	  
	  
Efter	  sommerferien	  vil	  initiativgruppen	  kigge	  nærmere	  på	  ideen	  om	  sammenlægning.	  Hvis	  
omstændighederne	  taler	  for	  en	  sammenlægning,	  vil	  der	  ligge	  et	  forslag	  klar	  til	  
generalforsamlingerne	  i	  januar.	  
	  
	  	  

 
Henning	  
Petersen
formand	  
for	  
Vejstrup	  
Forsam-‐	  
lingshus 

Forsamlingshuset.
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Årets	  første	  fællesspisning	  var	  en	  stor	  succes	  
 
Af Charlotte F. Poulsen 
 

 
 
 
 
Fyldt kyllingebryst svøbt i bacon to 
forskellige salater med melon og bær, 
ovnstegte kartofler, bradepandekage: Pris 
60 kr. 
 
Det var premieren på årets 
fællesspisninger i Vejstrup. 
Fællesspisninger arrangeret af 
Støtteforeningen for Vejstrup 
Forsamlingshus og Vejstrup 
Borgerforening. 
Det er Pernille Møller Christensen og 
Anette Rosenbek Mortensen, som har 
stillet sig i spidsen for fællesspisningerne 
i Vejstrup Forsamlingshus og fredag den 
5. april mødte 45 Vejstrupborgere i alle 
aldre op for at tage for sig af retterne. 
 
- Det er vigtigt, at støtte sammenholdet i 
Vejstrup, og fællesspisninger er perfekte 
til det. Man får snakket med nogen af 
dem, man måske kun hilser på i det 
daglige, siger Pernille der i det daglige er 
skolelærer og Anette som har en 
frugtplantage sammen med sin mand. 
 
De to damer har planlagt yderligere tre 
fællesspisninger i 2013, som alle foregår i 
Forsamlingshuset. Torsdag den 13. juni 
er der igen fællesspisning klokken 18:30. 
Søndag  den 1. september er der brunch  

 
og fredag den 8. november er det endnu 
en gang en aftenspisning. 
 
- Vi var lidt spændte på om, folk var til at 
få til at komme på en fredag eller om de 
var optagede af fester og fødselsdag, 
men det lykkedes jo rigtigt godt, siger 
Anette. 
 
En af fordelene ved at holde 
fællesspisning en fredag, er at folk ikke 
skal skynde sig hjem, fordi der er arbejds 
- og skoledag næste morgen. 
 
Mens de voksne drak kaffe og spiste 
kage var der sat projektor op i den lille 
sal, hvor en Disney-film gjorde det ud for 
Disney Show. 
 
Det er planerne, at spiseaftnerne skal 
vokse sig endnu større. 70 - 80 spisende 
Vejstrupborgere pr gang vil ikke være 
urealistisk, siger Pernille. 
 
Hvis der er nogle, som til de fremtidige 
fællesspisninger vil hjælpe til med indkøb, 
madlavning eller oprydning, kan de 
henvende sig til Anette på 21 90 35 78. 
 

 

Pernille har travlt med salaten 

Anette (bagerst)  får hjælp i køkkenet af Merete 
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.	  

Højt	  
humør	  
ved	  kød-‐
gryderne.	  

Der	  blev	  taget	  
godt	  imod	  
fredags-‐
kyllingen	  i	  
Vejstrup	  og	  der	  
blev	  langet	  til	  
fadene	  både	  to	  
og	  tre	  gange.	  

Pernille	  og	  
Anette	  håber,	  
at	  den	  tidlige	  
udmelding	  af	  
datoer	  for	  
fællesspisningk
an	  få	  
deltagerantal-‐
let	  op	  i	  
nærheden	  af	  
de	  80,	  og	  de	  
lover,	  at	  næste	  
menu	  bliver	  
mindst	  lige	  så	  
lækker.	  	  
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Meld dig ind på: fi tnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

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

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

� Kurser � Foredrag � Workshops 
� Afbalanceringer � Personlig Udvikling 

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

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Skal du også 
have solgt?

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

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

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

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stati onsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

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

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”



10

NY SKRIBENT I FOLK OG FÆ 
I Folk & fæ er vi glade for at kunne byde velkommen til et nyt medlem i vores efterhånden stærkt reducerede skribent-
gruppe. Gruppen er nemlig blevet udvidet med den rutineret forfatter og artikelskriver, Kaj Stillinger. Vi synes, det er 
vigtigt, at vore læsere kender ansigterne bag bladet og bringer derfor her et portræt af Kaj Stillinger, som Folk og Fæ 
har besøgt i den gamle skole i Åbyskov. 

 

Barndomsliv: 

Kaj Stillinger er født i Århus i 1943. I Kajs familie 
var der tradition for at mændene var søfolk; Kajs 
bedstefar, alle hans onkler, hans far og hans 
storebror arbejdede på søen. Faderen var matros 
og sejlede mange år i udenrigsfart og blev senere 
rigger på Flydedokken i Århus. Kajs mor var 
servitrice i Skipperhuset, som var en knejpe for 
søfolk på havnen i Århus. Kajs storebror var 
styrmandselev. På en sejlads fra New York til 
København i 1958 skete det ulykkelige, at han 

faldt over bord og druknede i Nordsøen nord for 
Skotland. Denne tragedie betød, at moderen 
modsatte sig, at også Kaj blev uddannet indenfor 
søfart. Så i 1960 kom Kaj i lære som 
kontorassistent ved BP Olie-Kompagniet. Efter af 
have gjort sin uddannelse færdig, aftjente han sin 
værnepligt ved Danske Kongelige Livgarde, hvor 
han var i 16 måneder. Medens Kaj var ved 
livgarden blev han gift med sin forlovede og 
skolekammerat, Inge, i 1964 i garderuniform og 
med bjørneskindshuen under armen.  
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11 måneder senere blev datteren Maj født. Hun bor i dag på Tåsinge og har 3 børn. 

Arbejdsliv: 

Efter endt kontoruddannelse startede Kaj på 
Marselisborg Seminarium i Århus og blev 
færdiguddannet i 1970 med historie som linjefag. 
Inge blev færdig som lærer nogle år før og 
arbejdede som lærer i Århus, indtil Kaj blev færdig 
med sin uddannelse. Derefter flyttede parret til 
Sydfyn. I første omgang til Kirkeby Sand, hvor de 
boede i 2 år. Da kommunen planlagde 
nedlæggelse af den Gamle Skole i Åbyskov, var Kaj 
og Inge med til at protestere imod forslaget. De 
mente, det var en uhensigtsmæssig disposition, 
når udbygning af Åbytoften og Åbyvænget var 
godt igang. Men skolen lukkede og alle elever blev 
overført til Skårup Skole. 

Kaj og Inge forelskede sig i den smukke gamle 
skole og købte den ene af skolens bygningermed 
tilhørende 1000m2 grund for 126.000 kr. i 1972. 
Kommunen beholdt den anden bygning og resten 
af jorden, som senere blev solgt til de nuværende 
ejere.  

Kaj fik arbejde på Nordre Skole og Inge på Østre 
Skole i Svendborg. Kaj var lærer i 2 år. Derefter fik 
han stilling som militærnægterkonsulent på Fyn, 
en stilling under indenrigsministeriet. Det var et 
dejligt job, hvor han var tilsynsførende for de 70 -
80 udstationerede militærnægtere på Fyn. Kaj 

havde kontor derhjemme og tog én gang hver 14. 
dag til hovedkontoret i Silkeborg. Efter 
Vietnamkrigens afslutning faldt antallet af 
militærnægtere og stillingen blev lidt usikker. 

Det var så heldigt, at Kaj i den samme periode 
blev ringet op af den konstituerede forstander ved 
Skolehjemmet i Vejstrup, Ivar Tang. Denne tilbød 
Kaj en stilling som konstitueret viceforstander. 
Efter ca. ¾ år fik han ansættelse som almindelig 
overlærer. Det var et hårdt miljø og i 1983 søgte 
Kaj job som erhvervsvejleder ved 
Arbejdsformidlingen i Svendborg. Her blev han, 
lige indtil han gik på efterløn efter 20 års 
ansættelse i 2003. 

En langhåret udgave af Kaj fra en Egypten-rejse i 
70’erne 
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Politisk liv: 
I 1972 meldte Kaj sig ind i SF og blev samtidig formand for SF - Svendborg fra 1972-82. Han blev 
amtsformand i 80’erne og i en kortere periode var han også medlem af Svendborg Byråd. Kaj var medlem af 
folketinget i 2 perioder, fra 1986-90 og igen i 1999-2001. For nogle år siden meldte Kaj sig ud af partiet. 

Privatliv: 

På omkring samme tid som Kajs første 
folketingsperiode, fik Inge arbejde på Jaruplund 
Højskole. Jaruplund Højskole er den eneste 
danske højskole syd for grænsen. Her arbejdede 
Inge i 11 år. Hendes arbejdstid var koncentreret til 
vinterhalvåret, hvilket passede fint,da Kaj også 
havde travlt med sit folketingsarbejde. Så parret 
så hinanden i weekenderne og om sommeren. 

1996 begyndte Inge at blive alvorligt syg. Hun 
havde en hjernesygdom, som medførte demens. I 
2001 blev det så alvorligt, at hun måtte indlægges 
på plejehjemmet Damgårdens dementafdeling. I 
de følgende 6 år havde Kaj sin daglige gang på 
plejehjemmet. I 2007 døde Inge af sin sygdom. 

Inge var en dygtig billedkunstner. Her ses Kaj ved 
siden af et af Inges mange malerier, som pryder 
hjemmet. 
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I dag bor Kaj sammen med sin nuværende kone, 
Gabriella. De mødtes første gang i 1994, hvor Kaj 
var Euroadviser i Arbejdsformidlingen og hun var 
ansat i Arbejdsmarkedsstyrelsen under 
Arbejdsministeriet. Hans opgave var at anvise folk 
til arbejde i EU. Gabriella boede i København på 
dette tidspunkt. Gabriella og Kaj blev nære venner 
og kolleger. Senere udviklede forholdet sig og i 

2003 flyttede Gabriella til Fyn. Hun fortsatte sit 
arbejde i København på ugens hverdage og boede 
i en lille københavnerlejlighed. Weekenderne 
holdt Gabriella hjemme hos Kaj på Fyn. Gabriella 
har oprindelig en uddannelse som lægesekretær 
og fik i 2003 arbejde ved Svendborg Sygehus i en 
kortere periode.  For nogle år siden gennemførte 
hun en bacheloruddannelse som 
voksenunderviser fra RUC. Det har betydet, at hun 
i dag er freelance underviser med undervisning i 
arbejdsmiljø og i mindfullnes rundt omkring i 
landet. Derudover har Gabriella opgaver for 
kommunen, hvor hun holder temadage med 
forskellige arbejdsmiljø-emner. Gabriella holder 
tillige private kurser og behandlinger i nogle dertil 
indrettede lokaler på den gamle skole i Åbyskov.  

Gabriella er født i Danmark af ungarske forældre, 
som flygtede fra opstanden i 1956 og bosatte sig i 
Køge.  Faderen, som er uddannet ingeniør, fik 
ansættelse ved Kemisk Værk. Han fik senere 
ansættelse som tjenestemand i DSB og er i dag 
pensioneret som dansk tjenestemand, hvilket han 
er meget stolt af. Gabriella har en 30 - årig datter, 
som bor i Slangerup. Gabriella er desuden fornylig 
blevet mormor.

 
Kaj og Gabriella er blevet godt og grundigt gift. De er nemlig blevet gift hele 3 gange: Første gang i 2010 af en 
såkaldt ”Minister”, en åndelig præst. Det foregik ved ScandiColor ved Skårupøre. Anden gang var året efter, 
hvor de blev viet i Ungarn i en katolsk kirke i Sydungarn. Gabriella og hendes familie er katolikker og vielsen 
glædede hendes familie og specielt hendes 95-årige mormor, som var lettet over, at Gabriella nu endelig var 
blevet en ærbar kvinde. Vielsen foregik på ungarsk med tolk. Tredje gang var senere på året, hvor parret fik 
en protestantisk vielse under hjemlige himmelstrøg i Skårup Kirke hos vores lokale præst Ida. Det var Idas 
allerførste vielse som præst ved Skårup Kirke. 
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Fritidsliv: 

Kaj har hele sit liv været en aktiv sportsmand. I 1972 blev han således Fynsmester i 400 m løb. Dengang var han 
medlem af Svendborg Idrætsforening. Siden har Kaj dyrket meget idræt i Skårup. Han blev medlem af bestyrelsen i 
SIF og formand for badminton- og bordtennis afdelingen. Kaj har gennem tiden dyrket mange sportsgrene; Han har 
desuden spillet en del fodbold og håndbold og i dag spiller han tennis og badminton. 

 

Herover: 800 m på Åbyhøj Stadion i 1966. 
Til højre: En række kendte ansigter i SIF’s 
nyoprykkede hold i 1976. 

I flere år har Kaj tillige spillet dilletant i Åbyskov 
Forsamlingshus. Her har han haft adskillige roller 
lige fra guru til ond skurk, der blev myrdet. Kaj har 
altid synes, det var sjovt og dejligt at være med til.   

Pensionistliv:    På cykel med ét af børnebørnene. 

Kaj gik på efterløn 2003 og er i dag pensionist. Han 
nyder hvert sekund og kan ikke få tiden til at slå til, for 
han har stadig gang i mange ting. Kaj sidder i 
bestyrelsen for Foreningen af Forhenværende 
Folketingsmedlemmer, 3F. Her arrangerer han korte 
rejser til Budapest for foreningens medlemmer. 
Næste gang skal de af sted med to hold; ét hold i maj 
2013 og senere endnu et hold til efteråret. Budapest 
er en by, som Kaj kender godt gennem Gabriella. 

Derudover rejser Kaj og Gabriella selv meget. De har 
været i USA adskillige gange og har desuden besøgt de 
fleste europæiske lande. Kaj og Gabriella rejser til 
Ungarn mindst hver anden måned for at besøge 
Gabriellas familie, ligesom de også jævnligt besøger 
Kajs familie i Århus. Parret rejser tillige med deres 
private venner. Faktisk har Kaj planlagt 3 rejser i dette 
forår. 
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Kaj og Gabriella har beholdt lejligheden i København 
og bor derfor en del af året i København, men nyder 
dog mest at være i Åbyskov, hvor der altid er meget, 
der skal ordnes i den gamle skole. 
Desuden bruger Kaj meget tid på en 30 fod sejlbåd, 
som han har sammen med Niels Manniche fra 
Lundeborg. Båden ligger i Rantzausminde. 

Man skulle ikke tro det, men udover alle disse 
gøremål, har Kaj på det sidste fået virkeliggjort en 
gammel drøm; Han har færdiggjort og fået udgivet 
bogen om Svend Estridsøn. Kaj har altid interesseret 
sig for historie og specielt for denne ”Danmarks 
vigtigste konge”, som Kaj kalder ham. I forrige 
nummer af Folk og Fæ bragte vi en detaljeret artikel 
om dette arbejde.  Efter udgivelsen af bogen 
arrangerer Kaj forfatteraftener rundt omkring i landet. 
Næste gang skal han sjovt nok holde foredrag i 
Domkirken i Roskilde. Foredragene handler om 
bogens historiske tid, om hvem Svend Estridsen var og 
om hvordan det var at skrive bogen. Kaj arbejder 
ulønnet, men forfatteraftenerne er selvfølgelig også 
god reklame for bogen.  

Kongen, kronprinsen og Kaj: 

Kaj fortæller en morsom historie i forbindelse med 
salget af romanen. Da han ville sende en bog til 
kronprins Frederik, blev han til sin egen store 
overraskelse, budt til personligt fremmøde på 

Frederiks d. 8.s Palæ for personligt at overrække 
bogen. Kaj og kronprins Frederik havde tidligere mødt 
hinanden i 2001 i Eritrea, hvor de begge var på besøg 
hos de danske soldater og hvor Kaj havde budt en 
smøgtrængende kronprins på en smøg. Frederik 
kunne stadig huske Kaj og mente, at Kaj dengang 
nærmest havde reddet hans liv. Så det var med 
megen spænding, at Kaj mødte op i kronprinsens 
hjem. Og det var da også en speciel fornemmelse at 
stå helt alene og vente på foretræde. Kronprinsen var 
dog helt uformel og alt forløb fint. Kaj afleverede også 
en signeret bog til Dronningen, som Frederik lovede at 
aflevere og Kaj fik da også efterfølgende et takkebrev 
fra dronningens sekretær. 

Kaj er glad for det danske kongehus og selv om han i 
mange år har været SF’er, har han også altid været 
royalist. Det har ofte givet en del problemer for ham, 
men han har fastholdt sin positive holdning til det 
danske kongehus.  

Skriverier 

Kaj er rigtig glad for at skrive. Han har skrevet et hav 
af artikler gennem tiden. Så det er en garvet skribent, 
vi kan byde velkommen i Folk og Fæ. Vi glæder os 
meget til samarbejdet. 
Hvis du skulle få lyst til at læse mere om Kaj og 
Gabriellas arbejde, kan du besøge deres hjemmesider: 

www.kajstillinger.dk & www.gabriellanagy.dk 

Tekst: Vibe. Foto: Henning og fra Kajs gemmer 
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TVEDVEJ 170 � 5700 SVENDBORG � TLF. 6224 1536 � MOBIL 2174 0326 � WWW.HPC-SVENDBORG.DK 

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-TORSDAG KL. 7.00-16.30 � FREDAG KL. 7.00-14.00

GRØN
SERVICE
med et SMIL

HAVE OG PARK CENTER SVENDBORG

Jimmy Hermansen Nick Hermansen

Er der vrøvl med maskinen...
så ring til Have og Park center beliggende i Tved. 
Her er hjælp at hente hos Jimmy Hermansen, der har mere end 
25 års erfaring i reparationer af maskiner til park og skov.
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 18 

 
 
 
 
 

      Skårup Pensionistforening 
 
Skårup Pensionistforening 
 
Onsdag den 06. marts var der generalforsamling i Skårup Pensionist forening 
Annie Buch havde efter mange års dygtig virke i foreningen ønsket at blive afløst 
Hendes efterfølger blev Bodil Jeppesen. Forsamlingen udtrykte stor tak til Annie. 
Efterfølgende blev der afhold generalforsamlinger i Pensionisternes Hus og Pensionist-husets 
Støtter. Her var der genvalg til alle poster. Der blev for husets vedkommende fortalt om en 
tilfredsstillende udlejning samt lidt om udbygningsplaner, hvor der stadig mangles penge. Velux 
fonden har bevilget 100,000 kr. der skal bruges inden for 2 år, men der mangles stadig en hel 
del, før planerne kan gennemføres 
 
Påskefrokosten var, som altid, godt besøgt. 
Senior Shop´s fremvisning af deres sommertøj, var en fin eftermiddag med rigtig megen 
inspiration til den nye garderobe. 
 
Onsdag den 24. april kl. 1400. 
Som i Tidligere år er der Forårskoncert i SG Hallen. Underholdning bliver ved Arne 
Lundemann, Hanne og Jesper Buhl og Sydfynske Four Jacks Prisen er, som tidligere, 100 kr.  
Der er endnu få billetter til salg. Kontakt 62231558. 
 
Onsdag den 1. maj kl. 15 til ca 18. 
Magiske Hjerte og den syngende hund.  Søren Schjerbeck, som leverså  meget af sit liv, som 
indianeren  Magiske Hjerte, vil for tælle om dette. Han vil lave mad til os over bål. Til denne 
eftermiddag er også børn hjertelig velkommen. Prisen er 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn. 
Husk tilmelding på 62231558 eller 62231058 
 

 
 
 
Vores udflugt den 15. maj kommer i år til at gå til Gavnø slot, på Sydsjælland. Prisen er 425 
kr. inkl. Kørsel, middag, besøg på slot og i den store skønne park. Med dens mange blomster. 
På slottet er den en udstilling fra Royal Copenhagen med det nye stel Flora, samt nordens 
største malerisamling. 
Afgang fra Huset kl. 0900. Billetter efter først til mølle princippet. Der plads til 45 personer, så 
det er bare m at melde til på tlf. 62 23 15 58 eller 62 231 058. 
 
     Pensionist-husets Støtter 
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Lørdag d. 16 marts dannede Skårup Hallen endnu engang rammen om SIF’s Forårsopvisning, som altid en 
festlig, farverig og fornøjelig eftermiddag. 

 

Trænere og gymnaster klar til at vise, hvad de har lært og øvet sig på gennem vinteren.  

Udenfor rasede snestormen, alligevel strømmede publikum til. De var glade for at komme ind i varmen. 
Der var også meget at glæde sig over, halgulvet var hele tiden fyldt med glade og dygtige gymnaster. 
Danseholdet fra 4. klasse og opefter lagde ud med et brag af en opvisning, fede rytmer, seje bevægelser og 
rigtig god energi. 

 

 

Turbotøser 2 giver en flot opvisning for alle de fremmødte.  

 

Tekst: Jane Svensson
Foto: Henning Philbert
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Der er vist ingen tvivl om, at børnene fra Leg og 
Bevægelse synes, det er fedt at lave gymnastik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrke og højt humør fra de seje Turbodrenge. 

 

 

Uden mad og drikke, dur helten ikke. Hele dagen sørgede 
Walther og hans hjælpere for at gymnaster og publikum kunne 
få lidt lækkert til ganen, fyldt energidepoterne op og stillet den 
værste sult.  

  

 

 

 

 

Familieholdet i god balance.  
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Foruden vores egne dygtige hold, der i 
løbet af vinteren har trænet henholdsvis i 
Friskolehallen og på Skårup Skole, havde vi 
fornøjelsen af to dygtige gæstehold. Det var 
en stor fornøjelse at se, både nuværende 
og tidligere, Skårupgymnaster på disse 
hold. 

 

GS-Gudme og SG’s Juniorhold, gav nogle 
flotte opvisninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Farverige og glade turbotøser i 
flotte kjoler. 

 

Glade smil og håndredskaber fra M/K-holdet 
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Ved sæsonstart stod vi og manglede 
trænere, til vores drenge-og 
pigegymnaster fra 3. klasse og 
opefter. Heldigvis var der to tidligere 
trænere, der trådte til og skabte et 
mix-hold. Supertøser og -drenge 
leverede en rigtig flot opvisning. 

 

 

 

Traditionen tro, sluttede dagen med en fællesserie for alle gymnasterne. Serien var igen i år skabt af Mette 
og Sofie, som også har trænet vores dansehold. Herefter var det tid til at takke alle vores dygtige trænere, 
som skaber så mange gode timer og oplevelser for vores børn. 

Det var som altid en dejlig dag med mange positive mennesker i Skårup Hallen. Gymnastikudvalget takker 
for denne sæson, både trænere, gymnaster og forældre. Også tak til Jørn, der har gjort et stort arbejde 
som udvalgsformand, og nu trækker sig tilbage. Følg med på hjemmesiden i forhold til sommergymnastik, 
sæsonstart, kontakt til udvalget m.m. 
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

Vi tilByder os med 
alt indenfor...

          Ø.Åby 
Vognmands & 

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

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

 HOLMDRUP
 KLOAKSERVICE
 OG MASKINSTATION Aps.
 AUT. KLOAKMESTER

 DØGNVAGT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

Skal du have fest
  Lej Pensionisternes Hus i Skårup. 
  Et hyggeligt, familiært og centralt-
  beliggende hus, Skårup Stationsvej 10.   
  Stor P. plads og tæt ved Super Brugsen.   
  Jørgen Erik Kristensen tlf: 62 23 12 70 

Selskaber  på op til 65 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033
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Vejstrup Efterskole
Højskolevej 49  5882 Vejstrup  Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.dk
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KÆRE	  ALLE	  BØRN	  I	  3	  KLASSE.	  

TEENKLUBBEN	  VIL	  MEGET	  GERNE	  INVITERE	  ALLE	  3	  KLASSES	  BØRN	  TIL	  
BESØGSDAG	  I	  TWEENKLUBBEN.	  

KOM	  OG	  OPLEV	  HVERDAGEN	  I	  TWEENKLUBBEN,	  VÆR	  MED	  TIL	  KLUBBENS	  
AKTIVITETER	  OG	  MØD	  ALLE	  KLUBBENS	  VOKSNE.	  

VI	  HOLDER	  BESØGSDAG	  FREDAG	  DEN	  3	  MAJ	  FRA	  KL.	  14.00	  TIL	  16.30	  	  

TEENKLUBBENS	  VOKSNE	  HENTER	  DE	  BØRN	  DER	  GERNE	  VIL	  OPLEVE	  
TWEENKLUBBEN,	  PÅ	  DERES	  SKOLE	  –	  EFTER	  SKOLE	  TID.	  JERES	  FORÆLDRE	  
ER	  SELVFØLGELIG	  LIGELEDES	  VELKOMMEN.	  

GIV	  BESKED	  I	  JERES	  SFO	  OM	  AT	  I	  GERNE	  VIL	  MED	  TIL	  BESØGSDAG	  I	  
TWEENKLUBBEN…..DET	  BLIVER	  EN	  SUPER	  DEJLIG	  EFTERMIDDAG!	  

VI	  GLÆDER	  OS	  MEGET	  TIL	  AT	  MØDE	  JER.	  

PÅ	  GLÆDELIGT	  GENSYN	  FRA	  ALLE	  VOKSNE	  I	  TWEENKLUBBEN.	  

	  

YDERLIGERE	  SPØRGSMÅL	  BESVARES	  AF	  ANJA	  ENGLER	  /	  KLUBBENS	  LEDER	  PÅ	  TLF.	  60602766	  ELLER	  VIA	  MAIL:	  
tweenklub@gmail.com.	  

SE	  YDRE	  MERE	  PÅ	  TWEENKLUBBENS	  HJEMMESIDE:	  www.tweenklub.dk	  	   	  

VED	  I	  JERES	  BARN	  SKAL	  GÅ	  I	  TWEENKLUBBEN,	  KAN	  I	  ALLEREDE	  NU	  TILMELDE	  BARNET	  VIA	  KLUBBENS	  HJEMMESIDE,	  
ELLER	  VED	  AT	  KONTAKTE	  ANJA	  ENGLER	  VIA	  MAIL	  ELLER	  TELEFON.	  



24

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
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Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

Til faste 
priser

og aftalt tid

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

Reservation	  på	  tlf.	  3048	  2738	  	  
Se	  mere	  på:	  www.	  aabyskov-‐forsamlingshus.dk	  

	  

	  

TAGPAPTAG
� Over 20 års erfaring
� Gratis tageftersyn
� Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            iagdÆKning

gartnerhøj 26, 5700 svendborg
mobil 40 76 75 66 · tlf. 62 23 15 66

 

Skårupøre Strandkiosk
..det er os med de store vafl er..

Skårupøre Strandvej 53
tlf. 7217 0050

fam.ebdrup@gmail.com

Skårupøre Strandkiosk
..det er os med de store vafl er..
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Kom	  og	  mød	  nogle	  af	  virksomhederne,	  håndværkerne	  og	  foreningerne	  fra	  Skårup.	  

Der	  vil	  være	  masser	  af	  boder	  og	  aktiviteter	  samt	  musik.	  Boderne	  forsøges	  opdelt	  i	  

Håndværk	  	  

Bilhandlere	  

Sundhed	  og	  velvære	  

Foreninger	  

Øvrige	  virksomheder	  

	  

Stort	  Sildebord	  til	  frokost	  arrangeret	  af	  Superbrugsen	  

Se	  opslag	  i	  SuperBrugsen	  for	  tilmelding	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hold	  øje	  med	  Østkysten	  for	  nærmere	  program	  

Torvedagsgruppen	  
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Tak til Borgerforeningen for 
den flotte fastelavnsfest i Skåruphallen. 
Vi kommer igen til næste år :-)

Der bliver virekelig slået hårdt på tønderne af både piger og
                                   drenge.

Prinsseserne er rigtig
        yndige.

Der var en
eneste lille
     løve.

De har virekelig
flotte kostumer.

  Se alle de flotte kostumer.

Tekst: Ida Bøttger Thunbo
Foto: Henning Philbert
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Her er alle de heldige 
kattekonger og kattedroninger.

Ser det ikke hyggeligt ud.

    Så er der slik.

Der røg tønden.

Nu kommer der 
et til hårdt 
slag.Her er der et af 

de mange flotte
   kostumer.

Her er jeg selv sammen 
med min bedste veninde.

Her er to af mine veninder.
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

www.claus-bo.dk
Tømrer w Snedker w termoglas

mUrermester Brian CHristensen

Åbyskovvej 4
5881 skårup

tlf. 62 23 23 34
Bil 20 14 89 83
fax  62 23 23 34

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

Cleveland
l

l

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

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

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

v/ Gunnar Nyholm

ApS

Landevejen 176, 5883 Oure 
Tlf. 6966 3066 - www.atdesign.dk v/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholm

ApSApS

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

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

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor
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auto Centrum skårup
østergade 60-62  5881 skårup

telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  alt i reparation
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OBS.	  OBS.	  OBS.	  
Damgårdsklubben	  søger	  ny	  Kørselsleder	  til	  OSKAR	  II,	  

Det	  er	  et	  spændende	  job	  for	  en	  som	  kan	  lide	  at	  have	  med	  
mennesker	  at	  gøre.	  Jobbet	  er	  ledigt	  fordi	  Kurt	  gerne	  vil	  holde	  op	  
på	  grund	  af	  dårlig	  hørelse.	  

Oplysninger	  ang.	  Jobbet	  kan	  indhentes	  v.	  formanden	  Elsa	  Gam	  
Hansen	  tlf.	  62	  23	  15	  26	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Andet	  nyt	  fra	  Damgårdsklubben.	  

Den	  26.	  februar	  var	  vi	  på	  Damgården	  og	  hjælpe	  til,	  ved	  deres	  
forårskoncert	  med	  Arne	  Lundeman	  og	  Betty	  Glosted,	  det	  var	  en	  
god	  eftermiddag,	  der	  deltog	  omkring	  100	  gæster.	  

Damgårdsklubben	  har	  doneret	  5000	  kr.	  til	  Damgårdens	  forårs	  
udflugt.	  

Husk	  der	  afholdes	  Spillegilde	  sammen	  med	  Borgerforeningen,	  
lørdag	  d.	  8.	  juni	  2013	  kl.	  14.00.	  I	  Skåruphallen.	  

Dørene	  åbnes	  kl.	  12.00	  	  

	  

Damgårdsklubbens	  Bestyrelse.	  	  
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
Tekst og foto kasserer Jørgen Larsen. Åbyskov Forsamlingshus 
 

 
 
Vil du slå dine naboer? 
 
– så tag dem med til spilleaften i Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Det er hyggeligt at spille spil sammen med andre. 
For mange er det kun noget, der foregår juleaften – eller hvis man er på ferie i et sommerhus, 
hvor der ikke er TV. 
 
Nu har du chancen for at spille med andre, der ligesom du synes, det er sjovt at få prøvet sine 
færdigheder af i nye sammenhænge. 
 
Det kommer til at handle om kortspil, (l`hombre, bridge, whist) brætspil (skak, backgammon, 
ludo) og ”spil om viden” (Besserwisser, Trivial Pursuit) – både for begyndere og øvede. 
Uanset hvor dine talenter ligger, så er der mulighed for at være med. 
 

                          
 
I efteråret arrangeres der i forsamlingshuset en aften, hvor der står spil på programmet. Hvis 
der er interesse for det, vil vi åbne huset for jævnlige spilleaftner. 
 

Hold øje med annoncering på husets hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk 
 
I august måned udsendes de nærmere detaljer om spilleaftner og tilmelding, men er du 
allerede nu interesseres så send en mail til Elin Boss Hansen, der er ”tovholder” på 
spilleaftnerne – elinbosshansen@hotmail.com.  

▀ 
 
Kræmmer- og loppemarked:  
 
Igen i år holder forsamlingshusets støttegruppe ”Kræmmer- og Loppemarked” søndag den 2. 
juni kl. 10-14.  Markedet afvikles på samme måde som tidligere år. Ud over boderne vil der 
være en café, hvor der kan købes diverse drikkevarer, kager, pølsehorn m.m. 
 
Salgsborde kan bestilles hos Ellen tlf. 4224 4854 eller Gitte tlf. 3035 1557 senest den 25. maj. 
 
Pris for et bord á 1 m. 60 kr. – et bord á 2 m.110 kr. 
Entré 10 kr. for voksne. 

▀ 
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Andre planlagte arrangementer i forsamlingshuset! 
Uddybende omtale i næste nr. af Folk & Fæ. 
August: 
Støttegruppen afvikler cykelsponsorløb i lighed med sidste år. 
Musik- og sangaften den 28. august kl. 19. 
 
September: 
Støttegruppen afholder høstfest.   
 
Oktober: 
Der er valg til byråd og regionsråd i november,  det har vi besluttet at sætte fokus på.  
Den 23. oktober holder vi et gammeldags vælgermøde, hvor der serveres gule ærter og 
”valgflæsk”.  Vi forventer, at det er spidskandidaterne, der kommer og deltager i debatten. Vi 
vil sætte fokus på lokalområdet, hvor der er nok at tage fat på.  Der kan naturligvis stilles 
spm. til dem, der gerne vil vælges til byrådet de næste 4 år.  
 
Reserver allerede nu denne aften i jeres kalender. 
 

▀ 
 

Generalforsamling:  
 

 

Den 5. marts blev der holdt den årlige generalfor-
samling.  Da der var valg af bestyrelsesmedlemmer på 
dagordenen, var den siddende bestyrelse spændt på, 
om det i år lykkedes at vælge en fuldtallig bestyrelse 
og undgå indkaldelse til en ekstraordinær 
generalforsam-ling. 
Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var forslag til 
vedtægtsændringer. 

Lidt fra beretningen:  Formanden kom bl.a. ind på, at 2012 havde været et aktivt år, både hvad 
angår vedligeholdelse af huset og nyanskaffelser. 
 
Støttegruppen har også i 2012 været meget aktiv.  Har bl.a. arrangeret loppemarked, 
cykelsponsorløb, oktoberfest, bankosplid og julefrokost, hvilket har givet et større beløb til 
nyanskaffelser – formanden takke støttegruppen for det store arbejde og håbede at gruppen 
fortsat har energi og lyst til at yde en indsats for huset. 
 
Ud over støttegruppen har andre også ydet en indsats for at sikre at huset er i god og 
funktionel stand. Uden den frivillige indsats ville husets standard ikke kunne bevares – 
formanden udtrykte både tak for indsats og håbede også på fortsat engagement.  Bderetningen 
kan i sin fulde længde læses på www.aabyskov-forsamlingshus.dk.  
 
Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget.  De godkendte vedtægter kan ses på husets 
hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
 
Der var 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant på valg.   
Der var genvalg af Preben Jensen, Jan Hansen og Jørgen Larsen.  Som nyt bestyrelsesmedlem 
blev valgt Jesper Ullegaard.  Som suppleanter blev valgt Susanne Sørensen og Freddy 
Damgaard.  Som ny revisor for 2 år blev valgt Elin Boss Hansen og for 1 år blev valg Jørgen 
Erik Kristensen.  Som revisorsuppleant blev valgt Kaj Stillinger. 
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Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 
Formand Preben Jensen, Næstformand Jan Hansen, Kasserer Jørgen Larsen og sekretær Bente 
Frost Holbech.  Bestyrelsesmedlemmer Jesper Ullegaard, Frank Theodorsen og Arne Jensen. 
 

▀ 
Italiensk Vinaften: 
 

 

I sidste nr. af Folk & Fæ var der en omtale af husets 
arrangement med smagning af Italienske vine, hvor Erik 
Prangsgaard stod for de udvalgte vine. 
 
Erik havde valgt vine fra forskellige steder i Italien, hvortil 
der blev serveret, brød, pølse, skinke og oste.  Til 
dessertvinen, Santo Villa Puccini prøvede de fleste noget nyt. 
Her fik alle den originale Italienske mandelkage Cantuccini, 
der skulle dyppes i vinen – en herlig smagsoplevelse. 

Arrangementet havde trukket fulde huse og alle fik en god stemningsfuld og hyggelig aften.  
Vi der stod for arrangementet var meget tilfredse med, At det var muligt at samle 85 på en 
alm. onsdag aften.  Tak til alle for jeres opbakning til dette og andre arrangementer i huset. 
 
Efter denne succesfulde aften er der overvejelser om, at afholde andre vinsmagninger med 
vine fra andre lande, hvilket f.eks. kan være Frankrig, Chile, Australien eller et helt andet 
land.  Nærmere oplysninger vil være at finde på forsamlingshusets hjemmeside og blive 
omtalt i Folk og Fæ.  
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
▀ 
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JKP-BYG
Murermester  Jens Pedersen
Nyborgvej 516, Skårup
Mobil  20 21 86 06

JKP-BYG  62 23 23 06

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
STOR P-PLADS I GÅRDEN
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BOGFØRINGS- OG 
KONTORASSISTANCEN
SUSAN SUNNE
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18
susan-bloch@post.tele.dk

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

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

v/Søren A. Hansen

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

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

Smutvej 4ö5881 SkårupöTlf. 4088 1595öanja@skaarupgra� sk.dk

SKÅRUPgrafiskö
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Klubmesterskab i Skårup bordtennisklub. 
 
Året 2012 blev det år, hvor Skårup Idrætsforening kunne udvide med endnu en sportsgren – nemlig 
bordtennis. Siden sæsonstart er det gået stærkt, og bordtennis afdelingen tæller nu ikke mindre end 40 
medlemmer, både børn og voksne, nybegyndere og mere rutinerede. 6 hold har i sæsonen deltaget i 
holdturneringen, men den 1-3-2013 blev der for første gang afholdt klubmesterskab i Skårup 
bordtennisklub. Det foregik i Skårup hallen, hvor hele hallen var fyldt med bordtennisborde og 
bordtennis-glade mennesker. 
 
 

 
Lidt opvarmning inden slaget. 
 
 
 
 
Der blev spillet i fire forskellige aldersklasser 
yngre drenge, drenge, junior og senior. 
Vinderne blev yngre drenge: Otto Janus. 
Drenge: Christoffer Magelund. Junior: Niklas 
Steen. Senior: Finn Jørgensen.  
 

 
 

 
 
Stolte medaljetagere i ungdomsrækkerne. 

Emil, Mads og Niklas. 
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Niels deler medaljer ud i yngre drengerækken. 
 
 

 
Der blev også gået til den i seniorafdelingen.  
Her Klubbens leder og træner Niels Janus samt 
træner Kim Steen. 

 
 
Turneringsplan studeres nøje.

For at en bordtennisspiller kan spille med i holdturneringen skal man have spillerlicens. Skårup 
bordtennisklub har 34 spillere med spillerlicens.  
Det er fedt at tænke på at Skårup bordtennisklub startede for omtrent et år siden og allerede har så 
mange spillere. 
 
For at vi ikke hen over sommeren skal glemme alt hvad vi har lært i denne sæson, er det planen at 
oprette sommerbordtennis, hvor man en gang om ugen kan komme op i hallen og svinge battet under 
opsyn af seniorspillerne. Tilmelding sker via Skaarup IF’s hjemmeside. Selv om vi er mange kan vi 
sagtens være flere så hvis du kan noget med battet eller har bare lyst til at prøve kræfter med bordtennis 
så kig forbi. 
 
Af Bertram Grønborg, 11år



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

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husfl id.dk    vbnielsen44@gmail.comST
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   FOLKEFEST 
    ♪   BUFFET        MUSIK         DANS    ♪ 

        D. 26. Oktober 2013 
I skåruphallen 

 

Tag din nabo, familie, kollegaer, venner ja hvem   
som helst med til fest...... ALLE er velkommen til 

folkefest i Skårup. 
                                     ♪                              

Book allerede nu din barnepige !  
        ♪
                Musik:

øgne
90´er band

♪
 

♪
.........Årets fest i Skårup 2013 ! 
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Børnekunst i SFO på Skårup Skole
Der er blevet arbejdet kreativt og koncentreret de sidste måneder i Store SFO på Skårup Skole. 2. 
og 3. klasse har formet fantasifugle af hønsenet og papmaché og dekoreret i fl otte farver. Nogle af 
fuglene var fl yvende, mens andre stod fl ot på deres lange ben. 
Børnene har lavet et kæmpe akvarium med mange forskellige fi sk, blæksprutter og skildpadder, som 
er lavet af aviser og malet i mange farver. 
Endvidere har børnene været optaget af at lave dukkehuse af papkasser, som er blevet indrettet 
med stuer, køkkener, soveværelser, børneværelser osv. Det er designet af genbrugsmaterialer og er 
blevet til de sjoveste og fl otteste dukkehuse. 
Hele udstillingen mundede ud i en fernisering torsdag den 21. marts, hvor 0. og 1. klasse blev 
inviteret til pindemadder og drinks, som blev lavet og serveret af de stolte kunstnere. 

Tekst: Stine
Foto: Henning Philbert
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Marie, Lærke, Ella, Kia-Sofi e og 
Nathalie viser deres fl otte fugle. 

Ella, Julie D og Kia-Sofi e fortæller 
om deres fugle de har lavet af 
papmache. 
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Sofi e, Ida Ø. Og Signe. 

Ida viser hvad for en fi sk hun har lavet. 
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Der bliver lyttet intenst til 
fremvisning af akvariet. 

Emma, Michella, Laura S og Kia-Sofi e 
viser deres kreative hus.

Frederik viser sin lillebror sit 
fl otte hus han har bygget. 

Signe sørger for serveringen. 

Der blev serveret fl otte pindemadder, 
som blev nydt med stort velbehag. 

Frederik viser sin lillebror sit 
fl otte hus han har bygget. 

Emma, Michella, Laura S og Kia-Sofi e 
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Huset hvor man mødes!
Husets vært: 
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

dyrlægerne Charlotte og torben sølund Christensen

Korsgade dyreKliniK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

tlf. 62 22 30 44
Klinik for hunde, katte og smådyr

i hjertet af Svendborg
Åbent mandag til fredag kl. 9 -17

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

SVENDBORG
DYREHOSPITALApS
Ryttervænget 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 64 21

Åbent hverdage
kl. 8 - 17
lørdage kl. 9-12
Konsultation
efter aftale

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

15% rabat
på Effipro pipetter
indtil den 29/6-12
(så længe lager haves)

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

SVENDBORG
DYREHOSPITALApS
Ryttervænget 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 64 21

Åbent hverdage
kl. 8 - 17
lørdage kl. 9-12
Konsultation
efter aftale

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

15% rabat
på Effipro pipetter
indtil den 29/6-12
(så længe lager haves)

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet
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TØMRERMESTER HUUS
ALT I RENOVERING OG NYBYGNING
TØMRER/ SNEDKER ARBEJDE ¿ TAG RENOVERING ¿ ENERGI RENOVERING ¿ DØRE 
OG VINDUER ¿ FACADER ¿ TERRASSER ¿ GULVE ¿ MONTAGE AF SOLPANELER 

TØMRERMESTER HUUS

DIN GLADE TØMRER

VIDJEKROGEN 8 B

5881 SKÅRUP

TLF 23 44 05 47

2 felter på langs
Pris: 3200,- pr. år
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     Udendørs træningstider forår 2013 
     Hold Årg. Ansvarlige Mobil Træningstider 
U 5 + U 6 drenge  07 Klaus Folkmann  4035 7840 Torsdag 
og piger -08 FLERE TRÆNERE SØGES ! 16.00 - 17.00 
U 7 drenge 06 Michael Olsson 3048 7057 Tirsdag 
        17.15 - 18.15 
U 8 drenge 05 Sune Frandsen 6186 0615 Mandag + onsdag 
  

 
Jonas Kjelsmark 6077 2282   

  
 

Mads Nielsen 3017 4627 16.00 - 17.00 
U 9 drenge 04 Ole Houborg 4099 4140 Mandag + onsdag 
        16.30 - 17.30 
U 10 drenge 03 Michael Olsson 3048 7057 Mandag + torsdag  
  

 
Peter Møller 2613 3293 16.15 - 17.15 

  
   

Tirsdag 
        16.00 - 17.15 
U 11 piger 02 Martin Øxenberg 4028 5255 Mandag + torsdag 
  

 
Morten Larsen 2334 7031 17.15 - 18.30 

  
   

  
U 11 drenge 02 Flemming Juel Hansen 3029 6683   
  

 
Allan Østergaard 2960 6248 Tirsdag + torsdag 

  
 

Benny Isager 5056 8538 16.30 - 17.45 
  

 
Thomas Petersen 4020 5805   

U 12 drenge 01 Frank Thomsen 2168 9086 Tirsdag 
  

 
Midlertidig: Ole Houborg 4099 4140 17.00 - 18.00 

  
   

Torsdag 
    TRÆNER SØGES! Ring: 3020 5713 16.00 - 17.30 
U 13 drenge   00 Gert Trommer Nielsen 2076 1134 Mandag + onsdag 
  

   
16.00 - 17.15 

U 14 drenge  99 Niel Butler 2070 7411 Mandag + torsdag 
  

 
Henrik Purtoft 3013 2871 17.00 - 18.30 

Herre serie 1   Andreas Hvid 2392 3096 Tirsdag + torsdag 
og 3 

   
18.45 - 20.15 

Old Boys 30 + Jan Henriksen 3020 5713 Kampe onsdag 
    Michael Sørensen 5092 9544   
Masters 50 + Jørgen "Basse" Nielsen 2029 8631 Kampe mandag  

 

Bemærk at opstart afhænger af vejr- og baneforhold. Så kontakt trænerne ved tvivl. 

Er du interesseret i at hjælpe til omkring et af holdene, så kontakt Jan H på 3020 5713. 



HUsK:
Søndage i lige uger afholder

s.i.f. støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.30

HUsK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUsK:
Hver mandag kl. 14.00-16.00 

spilles der kort m.m.

Hver tirsdag kl. 13.30 til 16.00
Nørkle-eftermiddag 

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

Hver mandag kl. 16.00
Porcelænsmaling i Pensionisternes Hus

se også aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

onsdag den15. april kl. 14.00
Skårup Pensionistforening i 

Pensionisternes Hus
Foredrag af Bent Rasmussen og 

Erik Hansen

onsdag den 24. april kl. 14.00
Forårskoncert i SG Hallen 

onsdag den 1. maj 15.00
Skårup Pensionistforening i 

Pensionisternes Hus
Magiske Hjerte og den syngende hund 
underholder. Børn er også velkomne.   

Husk tilmelding

onsdag den 15. maj kl. 09.00
Skårup Pensionistforening

Tur til Gavnø .  Husk tilmelding

søndag den 2. juni kl. 10.00 -14.00
Kræmmer-loppemaked i Åbyskov 

forsamlingshus

lørdag den 8. juni kl. 14.00 
Spillegilde i Skåruphallen

lørdag den 15. juni kl. 10.00 -14.00
Torvedag i Skårup

den 28. august 19.00 - 
Musik og sang aften i Åbyskov 

forsamlingshus

den 23. oktober
Vælgermøde i Åbyskov forsamlingshus

Den 26. oktober 
Folkefest i Skåruphallen

Tlf. 40 88 15 95öanja@skaarupgra� sk.dk

SKÅRUPgrafiskö


