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 Kære Folk & Fæ læser!
Vi nærmer os jul og nytår, og så er det igen tiden til at 

gøre status for det lille lokalblad Folk & Fæ!!!

Der er ingen tvivl om, at det har været et rigtigt godt år 

for Folk & Fæ. - De mange aktuelle og spændende 

artikler fra ”Folk & Fæ-vennerne” samt fra Kirkebladet 

har beriget bladet, men også - - - - og måske især - - - 

har bladets dygtige og engagerede skribenter løftet bladet

op til et rigtigt spændende og læseværdigt lokalblad.

Der er ikke mange små lokalsamfund, der har et så flot 

og spændenden lokalblad, som vi har med Folk & Fæ. 

Det er en helt utrolig glæde for mig, der startede 

udgivelsen af det lille lokalblad Folk & Fæ i 1990, at der

stadig er så stor opbakning og så mange positive historie 

at fortælle i lokalområdet.

NB! Det er altså ikke kun for Skårup, men også Vejstrup

og Oure + alle de mindre samfund, der findes i distriktet.

Du er forhåbentlig ikke træt af, at jeg endnu engang 

skriver, at alle i bladgruppen arbejder frivilligt / ulønnet 

for Folk & Fæ.

Du kan se dem her på siden, og jeg vil benytte 

lejligheden til at sige hjertelig tak for deres indsats for 

lokalbladet til Bo Tune, Vibe Eriksen, Anja Bøttger 

Thunbo, Anders Carlsson, Kaj Stillinger, Olaf Søndberg 

og sidst - - - men ikke mindst vores nye ”Super Skribent”

Margit Kølle Løve.

Men uden støtte fra alle vore trofaste sponsorer, 

foreninger, instutioner og andre bidragsydere, var der jo 

ikke noget lokalblad. - - - Hjertelig tak for jeres støtte.

Men – men – men - også en særlig tak til den trofaste 

indsamlergruppe, der i august måned går fra dør til dør, 

for at samle penge ind til lokalbladet - - og - - naturligvis

også en særlig tak til dig, der støttede bladet, da de kom 

rundt for at samle penge ind til, at Folk & Fæ fortsat 

kan udgives 6 gange om året.

De små samfund i Danmark har det svært!!!!!

Folk & Fæ støtter lokalsamfundet, og derfor håber vi 

også, at du støtter vor sponsorer, foreninger, 

institutioner og alle andre lokale tiltag og aktiviteter, der 

gør det aktravtit at bo og leve her i ”vores distrikt”.¨

Kontakt mig snart, hvis du har en ”god historie at 

fortælle” til Folk & Fæ.

Hvis du ikke modtager bladet 5 gange årligt d. 3. torsdag

i alle lige måneder, bør du ringe til den ansvarlige 

omdeler på tlf. 7010 4000. 

(Augustnumret omdeler vi selv.)

Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386

Eller Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Skårup fylder 700 år.
Til februar 2019 fylder Skårup 700 år. 

Det vil Folk & Fæ gerne fejre i de kommende år med en lang række artikler, der fortæller om 

udviklingen i lokalområdet gennem de sidste 700 år. Det er altså ikke kun Skårup, men også fra 

alle andre steder i ”vores distrikt”.

Og hvem kan vi så få til at påtage sig denne opgave !?!?!?

Heldet er med os!!!!!

En af bladets faste skribenter Olaf Søndberg er jo historisk interesseret  - - - endda så meget, at 

han har skrevet flere historiebøger til de danske gymnasier, da han underviste på Svendborg 

Gymnasium. 

Olaf Søndberg vil tage os med på en rejse tilbage i tiden, hvor han med tekst, tegninger og gamle 

fotografier vil berette historien om lokalsamfundet helt tilbage fra år 1319, hvor Skårup for 

første gang bliver nævnt i danmarkshistorien.

Kære Olaf - - Vi glæder os meget til at læse alle dine artikler i de kommende år.

Tekst: Henning Philbert
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Skårup Pensionsforening. 
 

 
Onsdag den 31. oktober  
havde vi en hyggelig høstfest i 
pensionisthuset. Vi var 80 gæster så 
huset var fuldt. Sognepræst Ida 
Fonsbøl holdt en god høsttale, og 
derefter sang vi et par høstsange.  
Efterfølgende fik vi suppe og 
peberrodskød, kaffe og æblekage, 
derefter amerikansk lotteri. Alt i alt en 
rigtig hyggelig aften. 

 
 

I skrivende stund planlægger vi vores juleafslutning den 28. november, det er traditionen tro en 
eftermiddag med gløgg og æbleskiver, slik og mandariner tilsat musik og fælles julesang ved Andre 
Isager. 

Derefter har vi juleferie, og ønsker alle en glædelig jul og godt nytår, og glæder 
os til at se jer, i det nye år til Pensionisthusets arrangementer, husk man skal 
være medlem for at deltage!  

Det næste medlemsblad udkommer i januar 2019. 

 
Første arrangement onsdag den 23. januar 2019 kl. 18 
skal i glæde jer til.  
 
Vi skal spise noget lækkert smørrebrød inden Mads Toghøj 
underholder publikum med sine egne sange, blandet med repertoire af 
country/Elvis og Cash og syng med sange. 
Derefter bliver der tid til kaffe, husk at sætte kryds i kalenderen,  
det hele koster kun kr. 125,00. 
Tilmelding senest den 16/1-2019 
Tlf. 24252516 
 

 

 

Onsdag den 6. februar kl. 14, foredrag kr. 20,00. 

Rasmus Brigsted kommer og fortæller om de nyeste færdselstavler og færdselsregler. 

Tilmelding er ikke nødvendig, mød op og lyt og få en kop kaffe med kage. 

Onsdag den 27. februar kl. 18, fastelavn kr. 100,00. 

Fastelavnsspisning og kaffe med fastelavnsboller. 

Mogens – Maler fra Tved kommer og underholder. 

Tilmelding senest den 20/1-2019 

Tlf. 24252516. 
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Renovering af Skårup kirkegård.  
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Margit Løve Kølle. Illustration: Helle Bøving-Andersen.  

 

Skårup kirkegård set fra nord - øst med de mange tomme gravsteder. 

En kirkegård har en ganske særlig betydning for 
alle, der bor i et sogn. Det er et sted, hvor 
mennesker kommer og ser til en grav med 
familiens afdøde, lægger blomster på graven og 
lader tankerne gå tilbage til tiden, der var engang. 
Sognets beboere færdes på kirkegården for at 
skyde genvej eller nyde stilheden og 
bevoksningen, se solen gå sin runde på himlen og 
være i nuet. Hver enkelt af os har en mening om, 
hvordan en kirkegård skal se ud for at være helt 
rigtig. Grøn, frodig, blomstrende, solfyldt med 
områder med skygge, ja, en oase. Vekslende 
indtryk for øjet, men vigtigst: passet, plejet og 
uden de planter, der kaldes ukrudt. I disse år ser 
man en tendens til, at flere og flere mennesker 
vælger at blive kremeret i stedet for at blive 
kistebegravet, og dette betyder, at der bliver flere 
og flere tomme kvadratmeter på alle landets 
kirkegårde, idet der ved anlæggelse af et 

urnegravsted ikke er behov for så meget plads, 
som ved en kistebegravelse. Det har medført, at 
der også på Skårup kirkegård er blevet mange 
tomme gravsteder, der alligevel kræver pasning, 
hækklipning osv. Kombineret med, at flere af 
sognets beboere gennem længere tid har rettet 
henvendelse til Skårup menighedsråd for at klage 
over ukrudt på gange, ved tomme grave og 
mellem de brolagte sten, har menighedsrådet 
derfor truffet den beslutning at foretage en 
grundig renovering af kirkegården. Formanden for 
menighedsrådet, Helle Bøving-Andersen, havde i 
”Folk & Fæ” i august 2018 under siderne ”Skårup 
Kirke & Sogn” en artikel med overskriften 
”Skårup Kirkegård får nyt udtryk”, hvori hun 
fortalte om de ændringer, der nu her i november 
tager sin begyndelse. Formanden fortalte om det 
inspirationsmøde, menighedsrådet havde inviteret 
alle borgere i Skårup sogn til den 16. maj 2018.                             
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Cirka 40 interesserede og meget aktive beboere 
mødte frem og havde en række gode, kreative 
ideforslag til, hvordan kirkegården kunne 
forskønnes ud fra, hvad de havde set andre steder 
og selv var blevet inspireret af. Alle forslag blev 
skrevet ned, og den 9. juni holdt det samlede 
menighedsråd en visionsdag, hvor blandt andet 
kirkegårdens fornyelse blev debatteret. Her blev 
alle forslag gennemgået og drøftet. Der var helt 
klart et ønske om flere blomster, mere grønt, flere 
åbne græsarealer i stedet for grusbelagte stier og 
pladser, nye bænke eller lignende til ophold, i det 
hele taget fornyelse og forskønnelse, men frem for 
alt bedre vedligeholdelse og pleje af kirkegården. 
Der blev udarbejdet en plan, og den 25. juni 
afholdt menighedsrådets kirkegårdsudvalg et 
møde med den tidligere kirkegårdsleder for 
Svendborgs kirkegårde, Tommy Christensen, som 
har bistået andre fynske sogne med omlægning af 
deres kirkegårde, og han kom med sine ideforslag 
og et bud på en vision, dvs. en langsigtet plan til 
fornyelse og forskønnelse ud fra de ideer, der 
allerede var udarbejdet af kirkegårdsudvalget.                                                                                                                             
Når der udarbejdes en plan for indretningen af en 
kirkegård, er det vigtigt, at der ikke sker 
hovsaløsninger. Der er en konsekvens for alt, der 
gennemføres. Menighedsrådet vedtog i 2017 et 
såkaldt ’Regulativ for kirkegården’, 

 

som beskriver de regler, kirkegården drives efter 
med hensyn til alt fra, hvordan man erhverver et 
gravsted, fornyelse, gravstedsret, valg af planter, 
hække osv. Derfor er det vigtigt med en langsigtet 
plan for kirkegården, der følger regulativet og 
samtidigt tidens behov. Det enkelte gravsted er 
folks eget, men indretningen af kirkegården som 
helhed, hvor alle skal kunne finde ro til at mindes 
deres afdøde, er menighedsrådets ansvar og 
forpligtigelse.  

 

 

Skårup kirkegård set fra nord. 

Efter mødet med Tommy Christensen og hans 
skriftlige beskrivelse og ideoplæg til 
kirkegårdsudvalget i Skårup, lavede udvalget en 
trinvis oversigt over, hvordan arbejdet kunne 
gribes an, og menighedsrådet har derefter planlagt, 
hvordan fornyelsen foretages i etaper og passer 
sammen med både de økonomiske rammer og de 
faktiske forhold. Med denne plan som 
udgangspunkt blev tre anlægsgartnerfirmaer 
indbudt til en licitation på arbejdet. Det blev 
Skårups lokale anlægsgartner, Lars Albertsen, der 
fik opgaven. Arbejdet påbegyndes her i november 
2018 og forløber over længere tid, hvor der i 
sagens natur midlertidigt vil være gravemaskiner, 
jordbunker, fældede træer og buske inden de nye 
arealer vil være anlagt, og der vil tegne sig et 
billede af planen for den nye kirkegård. Det er 
vigtigt at pointere, at alle de gravsteder, der er i 
brug, ikke bliver ændret. Dog bliver visne 
hækplanter naturligvis udskiftet, og visse steder – 
hvor gravstedsindehaverne vil blive kontaktet 
særskilt - vil udgåede træer blive fældet.  
I foråret 2019 følger renoveringen videre hele 
kirkegården rundt, så hele området i løbet af 
forhåbentligt få år bliver opgraderet og 
forskønnet. Det er lykkedes at skaffe økonomiske 
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midler til første etape dels fra provstiet og dels 
ved at omlægge midler, der var afsat til andre 
formål, fordi menighedsrådet har anset det for at 
være et vigtigt indsatsområde for hele sognet med 
betydning for rigtig mange mennesker langt ud i 
fremtiden.   

Billede af området på Skårup kirkegård, der vil blive 
renoveret i november 2018. 

 

Mandag den 12. november blev renoveringen 
påbegyndt, og allerede den første uge var Lars 
Albertsens folk nået et godt stykke i afdelingen 
imod nord. Flere bevaringsværdige gravsten, der 
har stået delvis gemt i bevoksningen, er blevet 
flyttet til dette område. Betingelsen for flytningen 
af de bevaringsværdige gravsten er, at det skrives 
ned, hvor de enkelte gravstene oprindelig var 
placeret.   

De følgende fotos er taget i dagene fra den 12. til 
den 21. november og viser, at der allerede nu er 
sket store ændringer. Der er sået græs i flere 
områder, og træer, buske og hækplanter er fjernet.  
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

Landevejen 19 - 5882 Vejstrup - Tlf: 40 45 01 70

mads@rkpbilpleje.dk - www.rkpbilpleje.dk



9

Interview med Lena Vahl Bendixen og Anton Møller 
Rasmussen om renoveringen af Ny Klingstrup og 
projektet med vandløbsrenoveringen. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert.  

 

Ejerne af Ny Klingstrup, Lena Vahl Bendixen og Anton Møller Rasmussen. 

Den 15. oktober, fire dage efter indvielsen af det 
store vandløbsrenoveringsprojekt ved Ny 
Klingstrup havde fundet sted, var der aftalt et 
møde med Ny Klingstrups ejere Lena Vahl 
Bendixen og Anton Møller Rasmussen, hvor de 
ville fortælle om deres køb af ejendommen, 
renoveringen af bygningerne, vandløbsprojektet, 
ja, om baggrunden for alt det arbejde, der har 
været igangsat og ført ud i livet siden ægteparret i 
2008 købte Ny Klingstrup af Jørgen Schiøttz-

Christensen, Klingstrup Hovedgård.                 
Baggrunden for købet ligger nogle år tilbage i 
tiden. Anton Møller Rasmussen, der har været 
ansat hos politiet igennem 39 år, blev for år 
tilbage udstationeret på Herning egnen og hans 
hustru, Lena Vahl Bendixen, der er uddannet 
histolaborant, (i dag kaldet bioanalytiker), kunne 
ikke få arbejde i nærheden af familiens nye bopæl, 
og ægteparret traf den beslutning, at ægteparret 
købte en grisefarm og startede en 
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enmandsproduktion med 60 polte. (En polt er en 
gris fra alderen 6-10 uger frem til 6-8 mdr., i 
moderne svineproduktion mest unge hundyr, der 
senere skal indgå som avlsdyr).                                                                                                                  
Til gården hørte 100 hektar jord, og da Lena Vahl 
Bendixen i 2013 stoppede sit arbejde med 
svineproduktionen som følge af ændrede krav til 
bl.a opstaldning af grisesøerne og deraf krav om 
store investeringer var det en ”fulline produktion”, 
hvilket vil sige, at man på gården havde  120-130 
avlssøer, der producerede ca. 3000 smågrise, som 
blev opfordret, indtil de var klar til slagtning. 
Gården er beliggende syd for Herning i byen 
Kibæk. Ægteparret ejer fortsat gården, men den er 
i dag i bortforpagtet. Jo nærmere ægteparret kom 
efterlønsalderen var spørgsmålet: Er det klogest at 
afhænde gården eller lave et generationsskifte? 
Lena Vahl Bendixen kommer oprindelig fra 
Odense og Anton Møller Rasmussen fra Vejle i 
Jylland. Deres tre børn er alle bosiddende i 
København, og det var mere og mere tillokkende 
for ægteparret at flytte nærmere til familien og 
finde et sted, der havde en historie, og som 
samtidig rummede muligheder for renovering.  

 

Ægteparrets tre børn - fra venstre imod højre: 
Katarina, Anne Kristine og Kristian. 

Ny Klingstrup blev sat til salg i 2008 og stedet 
havde alt det, familien ønskede sig. Smuk natur, 
historie, plads og muligheder for renovering af 
bygningsmassen.                                                                                                                                                
På nettet kan man under Klingstrup Hovedgård 
læse, at, citat: ”I 1837 købte Rasmus og Hendrik 
Langkilde sammen med Peter L. Maintz 
Klingstrup Hovedgård, som de i 1853 udstykkede 
i to parceller. Hovedparcellen gik til brødrene 
Langkilde…” Herved opstod Ny Klingstrup. De 

90 hektar, der oprindeligt hørte til Ny Klingstrup, 
er siden blevet tilbagekøbt af den nuværende ejer 
Jørgen Schiøttz-Christensen på Klingstrup 
Hovedgård. Restparcellen med 3,5 ha. jord, som i 
dag består af en stor park og lidt skov og eng 
købte Lena Vahl Bendixen og Anton Møller 
Rasmussen af Jørgen Schiøttz.-Christensen.  

 

Ny Klingstrup anno 2018.  

Det er Vejstrup Å, der giver skellet mellem de to 
gårde. Anton Møller Rasmussen lod sig 
pensionere, da ægteparret flyttede til Ny 
Klingstrup i 2014, og mens hans hustru havde 
arbejde på OUH som bioanalytiker, kunne han 
følge renoveringsarbejdet på hovedbygningen. 
Sidefløjene blev allerede sat i stand i 2009- 2010, 
og de 3 lejligheder er lejet ud. Hovedbygningen 
var lejet ud fra 2008 og indtil 2014. Nogle 
avlsbygninger, (på i alt 1200 m2), er blevet revet 
ned, og den tidligere svinestald rummer i dag 
blandt andet fyret, der anvender træflis som 
brændsel. I dag, 10 år efter købet, står 
bygningerne, som da de blev opført. 
Hovedbygningen i klassicistisk stil er genskabt i 
harmoni med det oprindelige hovedhus. 
Bygningen er bevaringsværdig i kategori 3, 
hvilket har gjort, at ægteparret har været berettiget 
til økonomisk tilskud til facaderenoveringen. 
Hovedbygningen kunne ikke tåle en 
sandblæsning. Derfor er der anvendt en 
hedvandsrensning, inden facaden har fået ny stuk 
og er blevet malet. Hovedbygningen har et areal 
på omkring 250 m2 pr. etage. Der er tre etager, 
hvoraf en del af nederste etage er bygget ind i 
skrænten mod vest. Ægteparret har ønsket at skabe 
harmoni mellem natur og kultur, hvilket til fulde 
er lykkedes. De siger begge, at de igennem årene 
har taget arbejdet i små bidder. Kun 
vandrenoveringsprojektet ved engen var lidt ud 
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over det planlagte.                                                                                                                                                 
Inde i hovedbygningen er alt blevet renoveret, og 
lofter, gulve og inventaret svarer til forestillingen 
om, hvordan rummene kunne have set ud, da 
bygningen blev opført i 1853. Stuklofter, 
sildebensparketgulv og brede plankegulve, enkelt, 
harmonisk og smukt.  

 

 

Maleriet længst til venstre genkendes måske af 
nogle af "Folk & Fæ"’s læsere. Lena Vahl Bendixen 
har malet en tro kopi af et værk i kronprinsesse 
Marys private gemak på Amalienborg.  

 
Og udsigten fra stuerne er helt unik. Nu, hvor der i 

forbindelse med omlægningen af Vejstrup Å, er 
blevet fældet en del store, gamle aske- og elle-
træer, er der lyst i parken og en fin overgang til 
engen.  

 

Engområdet er blevet brakslået, og vegetationen 
er beskåret fra omkring 1 meters højde til 
græshøjde. Der er planer om, at engområdet skal 
indhegnes og afgræsses af Skotsk Højlandskvæg 
for at holde bevoksningen nede. Den sænkede 
vandstand betyder, at engområdet er mindre vådt.  

 

Her blev fiskeynglen sat ud af de to 4. klasser den 11. 
oktober 2018. Dette kan der læses om i artiklen, der 
omhandler indvielsen af vandløbsrenoverings-
projektet, som blev indviet den 11. oktober 2018.   

Vi kikker ned i åen mod vest. Her er der lagt 
flintfrit grus i vandet ved tre gydebanker. Årsagen 
er, at på den måde bliver fiskene ikke beskadigede 
på bugen, når de svømmer igennem vandet, da 
flinten har skarpe kanter og ville være til gene for 
fiskene. Der er p. t. en del brunalger i åen, men 
Anton Møller Rasmussen fortæller, at biologerne 
har fortalt, at brunalgerne forsvinder i løbet af et 
års tid. Å-løbet er ved renoveringsprojektets 
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gennem-førelse blevet ændret og rykket ind i 
forhold til Klingstrup Hovedgårds jord.  

 

Her et foto af de tre gydebanker, hvor gruset er 
flintfrit, så fiskenes bug ikke beskadiges, når de 
svømmer i vandet. 

Å-løbet er sænket opstrøms og hævet nedstrøms 
med 80-90 cm. Det var Svendborg Kommune, der 
kontaktede ægteparret med henblik på 
vandrenoveringsprojektet. Selv ville de gerne have 
genskabt den tidligere mølledam. Til gengæld er 
der nu kommet et fint projekt ud af dette 
naturbeskyttelsesarbejde, der giver et fornemt 
billede af, hvordan kultur kan føres tilbage til 
natur.  

  

Engområdet, hvor der muligvis skal udsættes Skotsk 
Højlandskvæg, så vegetationen kan holdes nede og 
forblive engområde med de planter, der vokser i et 
sådant økosystem. 

 

Den hvide bro over serpentinerstryget stammer fra 
gården i Kibæk og skaber kontakt mellem fortid 
og nutid.                                                                          
En interessant eftermiddag er ved at tage sin 
afslutning. Tak til Lena Vahl Bendixen og Anton 
Møller Rasmussen fordi vi fra ”Folk & Fæ” måtte 
kikke ind og få beretningen om Ny Klingstrup 
anno 2018.  

 

Den hvide bro er flyttet fra egnen syd for Herning til 
Sydfyn. 

 

Serpentinerstryget set fra vest imod øst.  
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Vandløbsrenoveringen af Vejstrup Å ved 
Klingstrup er nu gennemført, og indvielsen har 
fundet sted. 
 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 
 

 
Byrådsmedlem for SF og formand for Miljø- og Naturudvalget, Bruno Hansen, holdt indvielsestalen. To 4. klasser 
fra Skårup Skole var kommet for at sætte fiskeyngel ud og sætte skibe i åen, efter at vandtilstrømningen var 
fuldført. 

Torsdag den 11. oktober kl. 12.30 i det mest 
fantastiske varme solskinsvejr indviede Bruno 
Hansen, der er byrådsmedlem for SF og formand 
for Miljø- og Naturudvalget i Svendborg, det nye 
vandløbsprojekt ved Ny Klingstrup. ”TV-Fyn” 
dækkede i lighed med ”Folk & Fæ” begiven-
heden, og udover lodsejerne Lena Vahl Bendixen 
og Anton Møller Rasmussen fra Ny Klingstrup og 
Jørgen Schiøttz-Christensen fra Klingstrup 
Hovedgård var mange mennesker, der på den ene 
eller anden måde har været involveret i eller haft 
en interesse for projektets udarbejdelse og 

gennemførelse, tilstede. Det gjaldt agronom og 
vandløbsmedarbejder ved Svendborg Kommune, 
Anne Jensen, der har arbejdet på projektet siden 
august 2015. Entreprenør Jørgen Andersen, Ulrik 
Schrøder fra HedeDanmark og flere andre.                                                             
Desuden mødte to 4. klasser fra Skårup Skole 
frem medbringende fiskeyngel og papirbåde, som 
blev sat i Vejstrup Å, da der var lukket vand ind i 
serpentinerstryget og ført videre på den anden side 
af vejen. 



14

 

På billedet ses bl.a. agronom Anne Jensen og 
lodsejerne Lena Vahl Bendixen og Anton Møller 
Rasmussen, Ny Klingstrup, og Jørgen Schiøttz- 
Christensen, Klingstrup Hovedgård. 

 

Vandet ledes gennem serpentinerstryget.  

Bruno Hansen sagde i sin tale: ”Vi er samlet for at 
indvie den nye vandløbsrestaurering i Vejstrup Å, 
og i dag skal der åbnes for vandet på den nye 
strækning, og hvem er bedre til det end områdets 
børn.                                                                                                       
Vandløbsprojektet er en del af statens 
vandområdeplaner for det sydfynske Øhav, hvor 
der skal skabes passage i Vejstrup Å for fisk og 
smådyr. Med fjernelse af opstemningen her ved 
Klingstrup vil der blive åbnet op fra Vejstrup 
Vandmølle og 26 km opstrøms i åen. Med dette 
vandløbsprojekt er der skabt passage, og der er 
etableret et nyt forløb med serpentinerstryg og 
udlægning af sten på den nye strækning, som er 
med til at skabe langt bedre miljøforhold i 
vandløbet.                                                                                                 
Projektet er finansieret af midler fra staten, samt 

fra EU´s Hav- og Fiskerifond, og uden midler fra 
dem ville projektet ikke kunne være gennemført.                                                             
Projektet vil ikke kun være til gavn for naturen. 
Vejstrup Å ligger – her ved Klingstrup – lige op 
ad Øhavsstien, og det betyder jo, at vandrere, der 
kommer forbi, og andre på tur, vil kunne nyde 
Vejstrup Ås nye forløb! 

 

TV-Fyn dækkede begivenheden.             

                                                                                           
Med det nye projekt bliver der nu 
mulighed for udvikling af ny natur på 
engområdet langs med åen, og her vil 
kommunen gerne bidrage med at sikre en 
god udvikling af naturen ved at give 
tilskud til hegning – hvis lodsejeren ønsker 
afgræsning af området – noget der på sigt 
vil øge biodiversiteten i området!                                                                                                                       
Projektet har været lang tid undervejs. 
Forundersøgelsen startede helt tilbage i 
august 2015, og nu 3 år senere kan vi 
endelig indvie passagen her i Vejstrup Å. 
Derfor en stor tak til lodsejerne for deres 
deltagelse i projektet! Ifølge 
administrationen har det været en stor 
fornøjelse at arbejde sammen med jer. 
Projektet har kun kunnet gennemføres med 
jeres vilje til samarbejde og forståelse for 
projektet.                                                                                                                            
Jeg vil også sige tak for samarbejdet med 
entreprenører og rådgiver for udførelsen af 
projektet. Tak til Atkins og HedeDanmark og til 
Jørgens Graveservice for at bidrage til et flot 
stykke arbejde!” 

Herefter blev jorden, der tilbageholdt vandet fra 
åen, fjernet med maskinkraft,  
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og vandet begyndte at strømme ned ad 
serpentinerstryget.  

 
Stenene, der danner skellet mellem stryget, er 
blevet grundigt banket ned i jorden, så de ikke 
skulle kunne flytte sig og derved ændre passagen.   

     
                                                                                                                                            
Ved Vejstrup Vandmølle er der en spærring, der 
er fredning på, men i det gennemførte projekt er 
jordniveauet udlignet med 2½ meter på den 
strækning, det dækker, og opstemningen er blevet 
fjernet. Vejstrup Å er i alt 26 km lang, og der 

findes allerede mange bækørreder, lampretter og 
selv store ål i åen. Fiskene vil helt sikkert nu få 
meget bedre ynglebetingelser. Vandløbsprojektet 
har kostet 1,3 mio. kr. og er et af de hidtil største 
vandområdeprojekter her på egnen. Et mindre 
projekt er tidligere blevet gennemført ved Tange 
Å ved Broholm. 

 

Bådene sættes i vandet og flyder med strømmen i 
Vejstrup Å. 

De to 4. klasser var sidste år med ved strømfiskeri 
nedenstrøms Vejstrupgård. De indfangede 
moderfisk blev strøget for rogn og befrugtet med 
mælk fra hanfisk. Rognen blev herefter 
transporteret til "Elsesminde" i Sanderum, hvor 
udklækningen foregik. 30 stk. af de udklækkede 
bækørreder, som nu er ca. 10 cm, blev sat ud i 
Vejstrup Å ved indvielsen af vandløbsprojektet af 
de samme elever, som var med ved strømfiskeriet 
ved Vejstrupgård. 

I denne del af åen blev de udklækkede bækørreder 
udsat af eleverne fra Skårup Skole. 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

HAVEMASKINER
Alt i service og reparation af
havemaskiner og trailere.
NYT NYT NYT
Salg af nye havemaskiner 
indenfor alle mærker!

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

Selskaber  på op til 90 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

Bakkehuset i Skårup  
Eventyrhuset i Gudbjerg 
Gudme Børnehave  
Hesselager Børnehus  
Oure Børnehus 
Skårup Børnehus 

Bagergade 28-30 · 5700 Svendborg 
Tlf. 29 60 26 18  
www.osterdalen.svendborg.dk

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

DYREHANDEL
APS
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“Ring 6220 2000 og få en gratis 
og uforpligtende salgsvurdering 
af din bolig.”

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn
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Folkefesten 2018 
 

Lørdag d. 27. oktober dannede Skårup Kultur- & Idrætscenter endnu engang 
rammerne om årets Folkefest – denne gang med 50’erne som gennemgående 
tema, hvilket bl.a. kunne ses på folks flotte tøjstil og høres på live-bandets 
numre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan og hans team diskede endnu engang op med lækker mad fra 
Landkøkkenet og Stark & Thrane sørgede for hotdogs til natmad. 

Live-bandet ”Be-Bop-A-Lula” serverede rock ’n roll og rockabilly musik på en 
engageret og troværdig måde.  

Bar-, køkken- og serveringspersonalet havde styr på tingene.  

DJ Jes sørgede for at holde gang i festen både før, under og efter maden. Der 
blev sørget for skålesange, Kim Larsen medley, masser af dansemusik – lige 
som der blev bakket op under Janes fællesdans ”Greased Lightning”, som for 
alvor fik folk op af stolene og skød festen i gang. 

Vi vil gerne rette en stor tak til alle jer ca. 250 glade mennesker, som valgte at 
deltage i årets fest og var med til at skabe en fantastisk stemning og gøre 
aftenen til endnu én, vi alle kan glæde os over i lang tid. Der var gang i baren 
og dansegulvet hele aftenen og der var god stemning og højt humør fra start 
til slut ! 

 

 
Festudvalget 2018 
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Det skal I have mange tak for! Det er jo lige netop den opbakning fra jer og 
stemningen under festen der gør, at festudvalget med stor iver og entusiasme 
allerede har kastet sig over planlægningen af næste års fest.  

Apropos festudvalget så nævnte vi jo under årets fest, at vi søgte nye 
medlemmer. Flere har meldt sig og det nye udvalg er næsten på plads. Det 
bliver dejligt med nye kræfter og nye idéer, så vi hele tiden kan udvikle vores 
fest. 

Tak til alle de frivillige der hjalp til før, under og efter festen – heriblandt jer der 
hjalp med opsætning af scene og bar, Michael, Thue og de andre som stod i 
baren, Bodil og resten af køkkenpersonalet, de unge medhjælpere, 
Casanovaholdet for opsætning af borde og stole, Kirsten Højrup og hendes 
medhjælpere for flot udsmykning og en speciel tak til jer, som kom og hjalp 
med oprydningen søndag morgen! 

Uden jer frivillige var der ikke nogen fest !!! 

 

Tak til alle sponsorer for præmier til vores lotteri på indgangsbilletterne: 

Sø-Pet Dyrehandel SkårupTanken  
Svendborg Dækcenter  Skårup Pizza & Kebab House 
Skårup Grafisk Salon Elmelund  

SuperBrugsen, Skårup 
 

 



19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festen i år gav et rigtig fint overskud, som vi med glæde har givet videre til 
Skårup IF. Vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere med, så vi kan generere 
endnu flere penge til foreningen eller få mulighed for at udvikle festen endnu 
mere. Men det er ikke økonomien, der er vigtigst. Det vigtigste er, at så mange 
som muligt får muligheden for at deltage i denne årlige begivenhed, hvor hele 
Skårup samles til en fantastisk fest. 

 

Vi ses igen i 2019 hvor Folkefesten afholdes LØRDAG d. 26. OKTOBER ! 

 

Vi skaber rammerne – I skaber festen ! 

Venlig hilsen ”Det festlige udvalg” :o) 

PS: Se mange flere billeder fra festen, kom med ris, ros og gode idéer og følg med i 
hvad der sker omkring næste års fest på Facebook-gruppen ”Skårup Folkefest”. 
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Stjernehimlen	lige	nu!	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24,	Åbyskov.	

De	lange	nætter	–	Ringtågen		
Endelig	er	de	lange	nætter	kommet!	Vi	har	nu	mere	end	12	timers	såkaldt	astronomisk	mørke	til	rådighed	
til	stjernekiggeri	hvert	døgn,	så	det	er	bare	om	at	komme	i	gang.	Se	sidste	nummer	af	Folk	og	Fæ	om	
definitionen	på	det	astronomiske	tusmørke/mørke.	
	
Har	du	en	god	håndkikkert	med	mindst	8-10	gange	forstørrelse	åbner	der	sig	nu	et	fascinerende	univers	af	
stjerner,	planeter,	kometer,	galakser,	stjernehobe	og	stjernetåger	overalt	på	nattehimlen.	Hav	lidt	
tålmodighed	og	gerne	et	stativ,	så	er	det	slet	ikke	nødvendigt	med	en	egentlig	stjernekikkert,	i	hvert	
tilfælde	ikke	i	begyndelsen.	Men	selvfølgelig	vil	en	stjernekikkert	med	en	diameter	på	mindst	110	mm	give	
mange	flere	detaljer.	Spejlkikkerter	(reflektorer)	er	langt	de	billigste.	
	
Eksempelvis	er	de	heri	bladet	flere	gange	tidligere	omtalte	stjernebilleder	Svanen	og	Lyren	med	de	tydelige	
dobbeltstjerner	Deneb	og	Vega	som	ledestjerner,	lige	nu	meget	tydelige	at	se.	Prøv	at	finde	Vega	i	Lyren,	

der	den	19.	december	kl.	21	er	at	finde	16	grader	over	den	nordvestlige	horisont.	
Fire	lidt	svage	stjerner	udgør	et	parallelogram	i	Lyren.	Mellem	de	to	sydligste	svage	
stjerner	i	parallelogramet	kan	man	med	en	god	håndkikkert	svagt	se	den	
usædvanlig	smukke	Ringtåge.	Fig.	1	viser	ringtågen	gennem	en	stærk	stjernekikkert.	
Ringtågen	er	resterne	af	en	stjerne,	der	eksploderede	for	5500	år	siden	og	som	nu	
befinder	sig	i	en	afstand	på	2000	lysår	fra	jorden.	Den	udvider	sig	med	en	hastighed	
på	19	km/sek.	Lyren	er	synlig	hele	december	og	januar	måned,	men	lavere	og	
lavere	på	den	nordvestlige	himlen.	
	

Figur	1	Ringtågen	eller	M57	
	
Tre	planeter	i	èt	billede		
Et	fænomen	som	slet	ikke	kræver	andet	udstyr	end	et	par	klare	øjne	er	mange	af	vores	planeter.	Lige	nu	

kan	man	se	hele	tre	planeter	ligge	lige	efter	
hinanden	på	den	sydøstlige	morgenhimmel,	
lige	inden	solen	står	op.	Som	det	fremgår	af	
fig.	2	drejer	det	sig	om	planeterne	Jupiter	
Merkur	og	Venus.		
	
	
Fig.	2	Tre	planeter	i	ét	kig	mod	sydøst	lige	inden	
solopgang.	Den	grønne	linje	er	ekliptika.	
(19.	december	og	resten	af	måneden)	
	
	

Komet	Wirtanen	46P	
Som	en	tidlig	julegave	besøger	komet	Wirtanen	os	lige	inden	juleaften.	Dens	bane	i	solsystemet	fremgår	af	
fig.	3.	Den	16.	december	er	kometen	tættest	på	jorden	i	en	afstand	af	11,7	mill	km	(ca	30	x	afstanden	til	
månen).	Kometen	blev	opdaget	i	1948	af	finskamerikaneren	Carl	A.	Wirtanen.	Den	har	en	omløbstid	på	5,4	
år,		men	vil	først	blive	synlig	igen	for	os	om		ca.20	år.	Kometen	har	en	diameter	på	1,2	km	og	består	mest	af	
is	og	sten.	



21

Den	23.	december	passerer	kometen	lige	forbi	den	meget	tydelige	dobbeltstjerne	Capella,	der	kl.	2100	
befinder	sig	65	grader	over	horisonten	i	stik	østlig	retning.	Uheldigvis	er	det	fuldmåne	den	22.	december	og	
månen	befinder	sig	den	23.	december	kl	2100	34	grader	under	Capella,	i	stjernebillet	Tvillingerne	31	grader	

over	horisonten.		Kometers	lysstyrke	er	
vanskelige	at	forudsige.	Komet	Wirtanen	
forventes	at	være	synlig	i	hele	december	
måned	med	en	max.	lysstyrke	svarende	til	
Lyrens	4	stjerner.	Men	fuldmånen	den	22.	
december	vil	desværre	nok	gøre	det	
vanskeligt	for	det	blotte	øje,	så	husk	
håndkikkerten.	Kometen	fjerner	sig	med	en	
hastighed	på	37	km/sekund	i	forhold	til	
solen,	så	dens	synlighed	aftager	tilsvarende	
hurtigt	i	forhold	til	den	16.	dec.	Se	fig.	4.	
	
Fig.	3	Komet	46P`s	bane	I	solsystemet.	Den	16.			
									december	er	kometen	tættest	
									ved	jorden	og	dermed	mest	synlig	på	den	dato.		
	
	

Komet	Wirtanen.		
	Halen	er	ca	100	mill		
	km	lang	
	

	

	

	

	

																																												BipiColombo	rumsonden															

Fig.	4	Komet	46P	Wirtanens	bane	i	perioden	15-	30.	december	2018.																																																																

BipiColombo	missionen	til	planeten	Merkur	(med	vigtig	dansk	deltagelse	(elforsyningen))	
Merkurmissionen	BipiColombo,	blev	sendt	op	fra	Fransk	Guiana	den	19.	oktober	2018	og	forventes	at	indgå	
i	regelmæssigt	kredsløb	om	Merkur	i	2025.	Det	er	et	fælles	Europæisk-Japansk	projekt	til	den	nette	sum	af	
1,7	milliarder	Euro!	Missionen	består	af	to	forskellige	sonder,	der	skal	undersøge	planetens	atmosfære,	
geologi	og	magnetiske	forhold	nærmere.	Missionen	er	opkaldt	efter	en	ung	italiensk	”stjerneballistiker”	fra	
Padua	universitetet.	Han	påviste	i	1960erne,	at	det	var	muligt	at	sende	en	sonde	til	Merkur	ved	at	udnytte	
især	planeten	Venus`tyngdekraft,	til	at	slynge	en	rumsonde	til	Merkur,	uden	væsentlig	brug	af	brændstof.		
På	Bipis	lange	vej	til	Merkur	(der	jo	ligger	i	et	kredssløb	om	solen	mellem	jordens	kredsløb	og	solen)	skal	
sonden	i	2020	slå	et	smut	med	jordens	tyngdefelt		for	i	2020-21	at	smutte	to	gange	om	Venus	for	endelig	i	
løbet	af	perioden	2020-25	gennem	6	omløb	om	Merkur,	at	blive	tilstrækkeligt	nedbremset	til	at	blive	
tiltrukket	af	Merkurs	svage	tyngdekraft	senere	i	løbet	af	2025	og	de	næste	par	år.	Ganske	imponerende!	

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Inge Nielsen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Vi er begge på Facebook
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Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

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
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Indskrivning på Skårup Skole 
 
Indskrivning til børnehaveklasse og SFO skoleåret 2019/20 foregår 
digitalt i perioden 31. december 2018- 20. januar 2019.  
 
I den forbindelse inviterer Skårup Skole alle interesserede til 
informationsmøde onsdag d. 9. januar kl 17.00-19.00 
 
Med venlig hilsen 
Steen Knutzen 
Skoleleder 
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 Skårup Bylaug   
.  bekendtgjør! 
Fastelavns-mandag d. 4. marts 2019 afholdes den 
traditionsrige spisning i Skårup Kultur & Idrætscenter 
for nuværende og kommende medlemmer i bylauget. 

Ud over spisningen, afholdes også generalforsamling, hygge, samt spil m.m. Arrangementet foregår kl. 18.00 -  ca. 22.30. 

Skårup Bylaug, der er for alle mænd bosiddende i 
Skårup Sogn, nærmer sig de 165 år på papiret, men 
har været i drift siden udskiftningen i 1700-tallet, hvor 
byens gårde samledes på bystævnet. Det årlige kon-
tingent er på kun 75 kr. og går til bystævnets pleje. 

Det helt særlige er, at Skårup som landsby netop i 
2019 kan fejre sin 700 års datering tilbage til år 1319 
og dermed er blandt de ældste landsbyer i landet. 
Mere, samt indbydelse til spisningen, kommer i 
næste nr. af Folk og Fæ.                                                         
.        På vegne af Bylaugs-gruppen; Jan Viuf Hansen 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Nyt fra Damgårdsklubben. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert og MLK. 

 

Formanden for Damgårdsklubbens bestyrelse, Erik Knudsen, fotograferet sammen med næstformandens 
kone Anne Marie Rasmussen og Karen Andersen. Alt er gjort klar til, at julemarkedet åbner.  

Lørdag den 1. december blev der – traditionen tro 
- afholdt det årlige julemarked på Damgården til 
fordel for bussen Oskar.  

Bestyrelsen havde, sammen med mange frivillige, 
gjort et stort arbejde for at få det hele til at tage sig 
så pænt ud som muligt. I det ene lokale var der 
flotte hjemmelavede dekorationer, julepynteting, 
kalenderlys, gran og troldhasselgrene samt 
julekager til salg.  

I det andet lokale var der tombola.  

Sponsorerne havde været meget gavmilde, og det 
var flotte gevinster, der kunne vindes i tombolaen 
og ved amerikansk lotteri. 

 

Kort før kl. 14 kikker næstformand Hans Rasmussen og 
bestyrelsesmedlem Peter Rasmussen ind til tombolaen. 
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Nu bæres lyset frem stolt på din krone... 

Fem unge mennesker, der går i Tween-klubben, havde sagt ”Ja” til at gå Lucia, og det er jo altid festligt med 
et sådant indslag,  

og i år sad Folk & Fæ’s udsendte for andet år i træk ved klaveret og 
spillede julesange og julesalmer. 

 

Man mærker den hyggelige stemning, når de fremmødte sidder og 
snakker sammen over en kop kaffe, te eller glögg og æbleskiver.  

                                   
Jonna Dirksen, der er sektionsleder på Damgården, sidder og taler med nogle af de besøgende. 

 

Margit Løve Kølle spiller julesange og 
julesalmer på klaveret. 
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Der er altid gang i køkkenet på denne dag, og den gode juleduft trænger ud i de tilstødende lokaler og giver 
én lyst til også at skulle smage på sagerne. Det er dejligt, at der er stillet borde og stole op i samtlige lokaler, 
for så er der god plads til at sidde og snakke sammen.  

  

Der har som altid været stor opbakning fra byens 
og omegnens beboere og de frivillige, som hvert 
år gladeligt stiller op for at hjælpe med arbejdet, 
der går til et godt formål. 

Flere af de besøgende fortalte, at de hvert år 
trofast møder op til julemarked på Damgården. 
Dels får de en snak med mennesker, de kender fra 

byen, og dels vil de ikke gå glip af chancen for at 
vinde en af de fine gevinster.  

Damgårdsklubben 
ønsker alle en glædelig 
jul samt et godt nytår.  
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Den tidligere formand for Damgårdsklubben, Elsa 
Gam Hansen, og hendes mand Benth, var også mødt 
op for at støtte det gode formål. 

 

 

Så heldig kan man være, når man prøver lykken i 
amerikansk lotteri og tombolaen ved Damgårdens 
julemarked. 

 

Peter Rasmussen og Erik Knudsen siger TAK til alle 
sponsorerne, der igen, velvilligt har givet gaver til det 
gode formål. 

 

Hans Rasmussen med favnen fuld af julestjerner. 

 

Her er en af de yngste besøgende ved julemarkedet 
sammen med julemanden. 

Husk at skrive ind i 
kalenderen, at 
Damgårdsklubben afholder 
generalforsamling mandag 
den 28. januar 2019 kl. 18.00 
på Damgården. Alle, der er 
medlemmer af foreningen, er 
hjertelig velkommen.   
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     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JANUAR - MARTS 2019 

   

STUDIEORLOV
Fra midt januar til midt april har jeg fået bevilget en studieorlov, så jeg kan tage tre måneder til et 
felthospital i Tyskland. Her skal jeg udøve sjælesorg og have samtaler med fysisk og psykisk sårede 
soldater fra hele verden. Vi er fem feltpræster fra norden, der har fået muligheden for at få del i 
denne pastoralkliniske uddannelse, der blandt andet har fokus på, at sjælesørgeren får et større 
kendskab til sit eget væsen og sin egen virkning, for at kunne yde bedst mulig hjælp. De tre måneder 
i Tyskland er den praktiske del af en master, hvor den mere teoretiske del drypvis finder sted på 
Københavns universitet og i Løgumkloster henover et par år ved siden af embedet. Jeg kommer 
tilbage til Skårup i påskeugen, og regner bestemt med at have en ny og spændende indsigt med i 
bagagen.
Undervejs passer sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge sognet, og jeg håber, I vil tage godt imod hende. 
Vi ses til påske,             Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn
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VELKOMMEN TIL VIKARPRÆST 
ANNE KATHRINE RAFN HAUGE

Under Ida Fonsbøls studieorlov fra midt i januar 
og frem til påskeferien stiller Fyens Stift med en 
vikarpræst, og denne gang er det Anne Kathrine 
Rafn Hauge fra Korsør. Her har hun skrevet lidt 
om sig selv:

Jeg hedder Anne Kathrine og har i snart 10 år 
haft fornøjelsen af at passe præsteembeder 
rundt omkring på Fyn og Sjælland.
Jeg er præst, kirkehistoriker og fortæller.  Jeg er 
god til at snakke, fortæller både tekstnært og 
livsnært, og er også skrækkelig glad for salmer 
med krøllede ord og gamle melodier. Heldigvis 
for menigheden har jeg ikke tålmodighed til 
gudstjenester på mere end en time, så det be-
grænser såvel prædikenens længde som antallet 
af vers, man skal synge. 
Konfirmanderne udsættes for salmelotteri, for-
tælletræning og trosbekendelsen som udstræk-
nings-øvelse. De får også lov til bare at ligge på 
kirkebænkene, mens jeg fortæller historier, når 
bare de ikke snorker. Ind imellem skal de hjælpe 
til ved gudstjenesten.
Derudover er det mit arbejde at få tingene til at 
fungere så normalt som muligt, indtil Ida kommer 

hjem igen. Derhjemme i Korsør har jeg hus og 
have, mand og kat, og 4 børn i skolealderen. 
Jeg ser ikke fjernsyn, men hører gerne radio, og 
har bedre styr på de byzantinske kejsere end 
moderne dansk litteratur. Det bliver mere til en-
gelske krimier (af den hyggelige slags!), fantasy-
bøger og gammeldags kærlighedsromaner. 
Ind imellem laver jeg havearbejde - for både 
morgenfruer og mælkebøtter kommer utvivl-
somt bedst, hvis man sår dem hvert år - men 
for det meste overlades væksten nu til Vorherre. 
Han har nok bedre styr på det.  

VELBESØGT FOREDRAG MED 
TIDLIGERE BISKOP KRESTEN 
DREJERGAARD
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle
    

Ida Fonsbøl og Kresten Drejergaard gør klar til 
foredraget.

Torsdag den 25. oktober var kirkeladen fyldt 
med gæster, der var kommet for at høre biskop 
Kresten Drejergaard tale over emnet med den 
lidt specielle titel: ”Hvad er det, vi siger, at vi er, 
når vi siger, at vi er danskere? ”
Kresten Drejergaard talte om, hvilken betydning 
det har, at ordet folk i dag er blevet erstattet af 
ordet danskere. At være dansker er iflg. K.D., at 
landets borgere hører til i et kulturelt fællesskab. 
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Danmark har hidtil været et samtalende land, 
hvor der har været tradition for, at alle kunne 
sige, hvad de havde på hjerte og blive lyttet til af 
samtalepartneren, men i dag er ordet samtale 
i stor udstrækning blevet erstattet af ordet 
kommunikation, hvilket betyder, at den, der taler, 
og den, der lytter, ikke længere er jævnbyrdige. 
Den folkelige samtale er i fare for at ophøre. I 
dag siger mange: ”I min verden”. Hvis verden er 
delt op i din og i min verden, er der fare for, at 
fællesskabsfølelsen forsvinder, for grundlæggende 
skal man have en fælles holdning for at have et 
udgangspunkt for en samtale. Danskernes 
kristendom foregår i det private rum, og der skal 
meget til, før flertallet af den danske befolkning 
giver sig i kast med at tale om sin tro. I Danmark 
er vi præget af sekularisering. Kirke og privatliv 
er adskilt. Men kirken er en del af folkeligheden. 
Hvis folkeligheden forsvinder, forsvinder kirken 
og bliver til en kirke for mindretallet.                                                      
Indholdet i foredraget lyder måske her i gen-
givelsen lidt tørt og kedeligt, men dette var 
slet ikke tilfældet. Kresten Drejergaard er en 
levende fortæller, der gang på gang krydrede sit 
foredrag med morsomme anekdoter. Alt i alt et 
tankevækkende foredrag.

FYRAFTENSFOREDRAG MED 
PH.D., FORFATTER OG SOGNE-
PRÆST PIA SØLTOFT 
Torsdag den 15. november. 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle

Søren Kierkegaard er ikke den nemmeste filosof 
og forfatter at læse, forstå og forholde sig til, 
men der er jo en grund til, at mennesker over 
det meste af verden hver dag sidder og læser, 
tolker og oversætter hans værker til nye sprog. 
Indholdet i Kierkegaards mange skrifter har 
stadig meget at give til nutidens mennesker. De 
skrifter, hvor Kierkegaard har skrevet pseudo-
nymt, altså under andet navn, gør han det ikke 
for at fortælle, hvad han selv mener, men for at 
blive klogere på sig selv. Det er disse skrifter, der 
er de kendteste, mest oversatte og mest berømte. 

Om ikke alle mennesker, så søger de fleste efter 
en mening i tilværelsen. Kierkegaard er overbe-
vist om, at den religiøse længsel og trang findes i 
ethvert menneske, men at mennesket har glemt 
dette. Trangen skal vækkes igen for menneskets 
egen skyld. Kierkegaard formulerer det således: 

Et udsnit af nogle af deltagerne ved fyraftensforedraget. I forgrunden ses Ida Fonsbøl og Kresten Drejer-
gaard. Sandwichene blev leveret af Johans Landkøkken.
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     ”Når én nægter Gud, da gør han Gud ingen 
skade, men tilintetgør sig selv”. 

Kierkegaard mener, at vi har slået tanken om 
Gud ihjel. Dette medfører, at alt ansvar er lagt 
på det enkelte menneske. At glemme Gud er 
menneskets dybeste fald, ja, det er at betragte 
som et åndeligt selvmord. Vi fødes ikke med 
troen. Den religiøse trang er forudsætningen 
for troen. Ateisme er en benægtelse af troen 
på Gud og kunne ikke eksistere uden troens 
eksistens. Overtro er, hvor mennesket selv stiller 
regler op for troen. Tro er en lidenskabelig 
overbevisning. Man kan ikke bevise Guds eksistens. 
Det ligger over beviset. Tabet af Gud er et 
selvtab. Lytter man ikke til Gudslængslen, mister 
mennesket sig selv og står alene med alle sine 
problemer. 

Pia Søltoft mener, at Søren Kierkegaards anskuelser 
er lige så aktuelle i dag som dengang, og at 
kirkens opgave i sådanne trange tider, hvor 
værdigrundlaget, som samfundet bygger på, har 
usynliggjort troen, er

• at præsterne skal benytte et sprog, der passer  
   ind i tiden
• at tidspunktet for de kirkelige handlinger skal    
   genovervejes
• at karakteren af de kirkelige handlinger skal 
   genovervejes
• at det er vigtigt at forbinde formidling og   
   forkyndelse
• at kirken skal gøre opmærksom på sig selv, 
   som en senmoderne samtalepartner. 

Det kan vi så diskutere videre i det nye kirkeår.
:-) (red.)

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Mandag den 31. december kl. 15.00

Det er blevet et brag af en tradition at begynde 
årets festligste aften med en gudstjeneste. I år 
medvirker Christina og Amalie Funch Mellgren 
på orgel og violin. Bagefter ønsker vi hinanden 
godt nytår over et glas boblende vin, og således 
opstemt kan vi tage til de videre festligheder. 

Pia Søltoft, ph.d., forfatter og præst i Christianskirken 
på Christianshavn fortæller om Søren Kierkegaards
Gudsbegreb.
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     SYNGSAMMEN 
Tirsdag den 8. januar kl. 19.00

Sangaftenerne starter op igen i 
det nye år og ligger den første 
tirsdag i de første fire måneder. 
Her bliver der af karsken bælg 
sunget nye som kendte sange og 
salmer, så det er en ren fornøjelse. 
Alle stemmer og aldre kan dukke 
op til denne sangtime i Kirkeladen 
fra kl. 19.00 – 20.00 tirsdag 
den 8. januar, 5. februar, 
5. marts og 2. april. 
Det er så hyggeligt, så kom 
endelig og syng med. 

MUSIK & STILHED
Onsdag den 16. januar 
kl. 17.00-18.00

Tre onsdage i årets begyndelse 
kan man i skumringstiden mellem 
kl. 17.00-18.00 komme ind i kirken 
og lytte til Rasmus Grønborg på 
klaver og på orgel. Man kan tage 
en kop kaffe eller the med ind fra 
tårnrummet, man kan tænde et 
lys, og ellers bare sidde og slappe 
af og nyde musikken 
og rummet. Datoerne er : 
onsdag den 16. januar, 
den 20. februar og 
den 20. marts.

RAPPEREN ELO 
BESØGER SKÅRUP KIRKE
Torsdag den 10. januar kl. 19.00

ELO er én af de allernyeste og mest funklende 
stjerner på den danske hiphopscene netop nu. 
Det unge talent er vokset hurtigt, og er på kort 
tid blevet et brandvarmt navn herhjemme. Han 
har allerede delt scene med den internationalt 
anerkendte rapper Nelly, samt store danske 
artister som Nabiha, Carpark North og Barbara 
Moleko. DR beskriver ELO´s lyd som udfaldet af 
en late night session mellem ”Lupe Fiasco, Chance 
the Rapper og Kendrick Lamar.” ELO var iblandt 
finalisterne hos Karriere-Kanonen 2018.
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     Hans dybe rapstil og lyrik adskiller sig fra 
normen, da ELO er kristen og har fokus på at 
motivere, inspirere og fortælle hans bevægende 
historier fra at komme fra en hård kultur i Afrika 
til helt nye rammer i Danmark som teenager. 
På scenen er ELO altid manden, der sparker 
festen i gang, uanset tid, sted og crowd. 

Koncerten henvender sig til den yngre del af 
Skårup, men alle er selvfølgelig velkommen til 
en gang beats og rap i kirken. Alle tidligere og 
nuværende konfirmander siden 2010 er velkomne 
til pizza, snak og hygge i kirkeladen fra kl. 17.30. 

KYNDELMISSE MED ARISE
Søndag den 3. februar kl. 16.00

Lyset er på vej tilbage, og det skal hyldes! 
Kyndelmisse slår sin knude den 2. februar, der 
regnes for at være årets koldeste dag. Nu går 
det endelig i den lune retning med udsigt til 
forår, fuglefløjt og grønne spirer, og det fejrer vi i 
kirken med en lysmesse dagen efter. 
Gospelkoret ARISE medvirker ved denne 
gudstjeneste og synger de varme vinde frem på 
fineste vis. Efter denne gudstjeneste vil der være 
en lille anretning.

Har du i øvrigt lyst til at synge med i 
gospelkoret, er det fortsat en mulighed. 
Se hvordan på kirkens hjemmeside: 
www.skaarupkirke.dk 

FORFATTER ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY KOMMER TIL SKÅRUP!
Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag den 7. marts kl. 17.00
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SKÅRUP KIRKE ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTÅR

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

Sognepræst
Ida Fonsbøl ·  Mosegårdsvej 4 ·  5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk ·  Mandag fri

Fra 15. januar kan vikarpræst 
Anne Kathrine Rafn Hauge kontaktes på 
Tlf. 28 49 62 26  ·  E-mail: AKRH@km.dk

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00
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Gudstjenester og arrangementer fra december 2018 til marts 2019

December
Søndag d. 16. dec.  3. s.i.a. Lejlighedskoret medvirker kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 18. dec.  Julekoncert kl. 19.00 Musikskolen

Søndag d. 23. dec.  4. s.i.a. De 9 Læsninger kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 24. dec.  Juleaften kl. 14.00
kl. 15.30 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 25. dec. 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 26. dec. 2. juledag kl.   9.00 Christian Hartmeyer-Dinesen

Søndag d. 30. dec. Julesøndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 31. dec. Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl

Januar
Søndag d.    6. jan.  H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d.    8. jan.  Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 10. jan.  Rapkoncert kl. 19.00 ELO

Søndag d. 13. jan. 1.s.e. H3k Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 16. jan. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 20. jan. 2.s.e. H3k kl. 11.30 N.N.

Søndag d. 27. jan. 3.s.e. H3k kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Februar
Søndag d.  3. feb.  4.s.e. H3k Kyndelmisse m/Arise kl. 16.00 A. K. Rafn Hauge

Tirsdag d.  5. feb.  Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 10. feb.  sidste s. e. H3k kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Søndag d. 17. feb. s. Septuagesima Kirkekaffe kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Onsdag d. 20. feb. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 24. feb. s. Seksagesima kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Marts
Søndag d.  3. mar. Fastelavn familiegudstjeneste kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Tirsdag d.  5. mar. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d.  7. mar. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Anne-Cathrine 
Riebnitzsky

Søndag d. 10. mar. 1. s. i fasten kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge
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For 22 år siden
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag og onsdag 14-18 
(med betjening). 
Åbent med selv betjening 
alle dage 7.00-22.00

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

 

Den Kommunale Dagpleje i Østerdalen 

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

	

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
”



39

 
 
Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
Endelig – der bygges nye toiletter i Åbyskov Forsamlingshus 
Af Elin Boss, medlem af forsamlingshusets bestyrelse. 
 

 

Igennem de seneste 2 år har der været arbejdet for at udarbejde et projekt for 
ombygning af Huset, så det kommer til at leve op til de forventninger, som 
brugerne af Huset har. 
Det handler også om at opfylde de krav om sikre flugtveje som 
brandmyndigheder stiller, lave fornuftige energiløsninger mm. 
 
Svendborg Kommune har givet en bevilling på 350.000 kr. gennem puljen til 
lokale initiativer og Fynske Banks Fond har bevilget 200.000 kr. til projektet. 
Skårup Borgerforening og Andelskassen gav henholdsvis 10.000 kr. og 
15.000 kr. til at komme i gang med projektbeskrivelsen og byggetegninger. 
 

- Og mange tak til alle jer, der kommer til Husets arrangementer og 
derigennem bidrager til, at Huset har en fornuftig økonomi. 

 
Projektet kort fortalt:  
Vi starter ombygningen den 7. jan. 2019 – hurra for det. 
 

Hele entreen bygges om. Der bliver 3 nye toiletter, hvor det ene er indrettet som handicaptoilet. 
Toiletterne placeres der, hvor der i dag er garderobe og trappe til balkon. Ny garderobe placeres, hvor 
der i dag er dametoiletter. Det gamle herretoilet bygges om til depot, hvor der forhåbentlig bliver 
plads til borde, ølkasser og andet, der hidtil har stået i vejen - eller været opbevaret i kælderen. 
 
Brandmyndighederne har krævet en ekstra flugtvej  
Et af vinduerne i væggen mod parkeringspladsen laves om til en dør/der kun kan benyttes som 
flugtvej i tilfælde af brand. Adgang til og fra balkonen bliver fremover ad en trappe, der laves til 
venstre for indgangsdøren inde i salen. 
 
Huset lukkes i det meste af byggeperioden 
Desværre er det nødvendigt, at Huset lukkes for arrangementer og udlejninger i det meste af 
byggeperioden, bl.a. på grund af manglende toiletter.  Der vil dog blive spillet dilettant og i den 
måned vil der være en toiletvogn med varme og vand. 
 
Vi glæder os rigtig meget til at byde jer alle sammen indenfor, når alt står færdigt omkring 1. 
april. 
 
Der er brug for hjælpende hænder for at holde udgifterne ned! 
Som det sig hør og bør er der selvfølgelig opgaver, som må udføres ved frivilligt arbejde. 
 
Har du lyst til at hjælpe med at bryde det gamle herretoilet ned, hjælpe med malerarbejde 
m.m. er du hjertelig velkommen. 
Bestyrelsen vil være meget taknemlig, hvis nogen vil give et par timers arbejde til de opgaver, som 
ikke laves af håndværkerne.  
Kan du male, pudse vægge gøre rent eller sørge for forplejning til de arbejdende folk, 
så send en mail til Elin Boss – elinbosshansen@hotmail.com – eller ring til Arne Post 
tlf. 2381 7337. 
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Arbejdet har været udbudt i licitation til lokale håndværkere efter tegninger udført af CW-
arkitekterne. 
Blandt de indkomne tilbud blev følgende firmaer valgt:  
Murer og kloak: Jesper Rasmussen 
Tømrer: K-K Nielsen aps 
Smed: Brudager Smedie og VVS 
El- installatør: Bakkegårdens El. 
Vi glæder os til samarbejdet med håndværkerne i byggeperiode. 

▄ 
 
Kommende arrangementer i forsamlingshuset! 
På grund af ombygningen vil det være begrænset, hvad der kan gennemføres af arrangementer frem 
til omkring 1. maj.  I Folk & Fæ for februar og det kommende husstandsomdelte hæfte, i anledning af 
dilettant, vil der ske en omtale af arrangementer i 2019. 
 
Juletræsfest i Åbyskov Forsamlingshus den 22. december kl. 18 – 20.30. 
 

 

Åbyskov Forsamlingshus holder igen i år den 
traditionelle juletræsfest, hvor børn, forældre og 
bedsteforældre er hjertelig velkomne. 
 
Vi begynder med – på bedste nissebandevis - at 
servere dejlig risengrød med smørklat og 
kanelsukker til alle. Der er naturligvis nisseøl 
eller saftevand til. 
 
Når vi har spist, danser vi om juletræet og 
synger nogle af julens sange, leger sanglege og 
hygger os sammen. Når vi er færdige med at  

 danse, serveres æbleskiver, kaffe til de voksne og saftevand/juice til børnene. 
 
Julemanden kommer selvfølgelig på besøg i løbet af aftenen. Han fortæller en god historie og deler 
godteposerne ud til børnene. 
 
Der sælges amerikansk lotteri, og der vil være så mange børnegaver/gevinster, at der vil være en stor 
chance for at alle børn får en julegave med hjem. 
 
Det koster 50 kr for både børn og voksne at være med til denne hyggelige aften – og det er 
selvfølgelig inkl. risengrød, saftevand, kaffe, æbleskiver og godteposer. 
 
Tilmelding på hjemmesiden www.aabyskov-forsamlingshus.dk på Nem tilmeld – eller på sms til Elin 
Boss tlf. 5150 9455. 
 

 
▄ 

 
Bestyrelsen arbejder med planlægning af arrangementer i 2019: 
 
I skrivende stund er bestyrelsen og støttegruppen i gang med at planlægge flere forskellige 
arrangementer for 2019. Der er endnu mulighed for at få indflydelse på arrangementer i huset, 
men deadline for forslag er den 1. januar 2019.  Ring til Jørgen på tlf. 4224 7143 eller send en 
mail til havblik@sydfynsmail.dk.  Bestyrelsen forventer at der, i det udsendte Dilettanthæfte, kan 
offentliggøres et næsten færdigt årsprogram. 
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Arrangementer der arbejdes med: Generalforsamlingen den 20. marts. Andebanko den 4. november 
og juletræ den 22. december. Endvidere er der overvejelser om: Foredragsaftner, Loppemarked, 
Vælgermøder: 2019 er valgår, Wienerschnitzel aften, Vinsmagning, Fællessang, Fællesspisninger, 
Sankt Hans, Musik, Korsang, Forfatteraften, Fredagsbar m.m. 
 
Dilettant 2019 – bemærk ændrede spilledage: 
  
Tidspunktet for dilettant har været publiceret, men på grund af, at der vil være noget ”byggerod” i 
forsamlingshuset er spilledagene ændret til: Lørdag den 16., søndag den 17., tirsdag den19. 
og fredag den 22. marts. 
 
I 2019 spiller vi stykket:  Farlig Fødselsdag. Et lystspil af Henning Lindberg. 
 

 

 

 

 
Kort om handlingen:  
Det er lørdag eftermiddag på Annes terrasse. 
Her hygger Anne og hendes nye kæreste, 
Jesper, sig. Intet skal ødelægge deres fred og 
ro. 
 
Anne har udsendt invitationer til sin 
fødselsdag, hvor alle veninderne er indbudt. 
Desværre har Anne fået sat forkert dag på 
invitationen, for pludselig ringer det på døren, 
og veninderne dukker op en efter en – og 
hvilke veninder. Den ene er mere speciel end 
den anden.  

De fem veninder har alle svoret, at skulle leve et liv uden mænd. 
 
Anne må derfor have gemt Jesper væk. Hun havde ellers planlagt at fortælle veninderne om kæresten 
under fødselsdagen; men må nu desperat forsøge at få det bedste ud af dagen. 
 
Det bliver derfor en hæsblæsende lørdag for såvel Anne som Jesper, hvor den ene hæsblæsende 
episode afløser den anden. Til sidst revner ballonen, og … noget helt uventet sker. 
 
Vi husstandsomdeler ”dilettanthæftet” i begyndelsen af februar måned, hvor oplysninger om 
tilmelding og priser oplyses.  Vi vil til de 2 aftner med musik og dans, være opmærksom på, at det 
nok er tiden at skifte genre og søge efter yngre kræfter, der spiller op til dans.  
 
Vi bringer en efterlysning – Vi mangler en sufflør! 
Til årets dilettant har vi, som nævnt oven for, stykket på plads og vi har også instruktør 
og spillerne klar, men vi mangler i den grad en hjælpende hånd og sufflør.  Det er ikke 
en opgave, der kræver særlige forudsætninger.  Det er heller ikke en opgave, der er 
særlig tidskrævende i længere tid.  Vi har brug for en person i ca. 6 uger, der kan afse 
2 ugentlige aftener i perioden 19. februar til 22. marts. 
 
Interesserede kan få mere at vide ved at kontakte instruktøren:  Ellen Larsen på tlf. 
4224 4854. 

▄ 
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Frokostkoncert med Fangekoret den 27. oktober – ændret dato: 
 

 

I sidste nummer af Folk & Fæ oplyste vi, at der blev frokostkoncert med 
Fangekoret søndag den 26. maj. Fangekoret har meddelt, at det desværre 
ikke er muligt den 26. maj, men koncerten holdes i stedet for søndag den 
27. oktober kl. 12.30 begyndende med frokost og koncert kl. ca. 14. 
 
Pris for arrangementet er endnu ikke endelig fastlagt, men forventes at 
blive 250 kr. inkl. frokost. 
 
Til koncerten i oktober 2017 blev der hurtigt udsolgt, så reserver allerede 
nu dagen i jeres kalender.  Vi forventer at billetsalget kan være klar inden 
længe på https://aabyskov.nemtilmeld.dk. 

Følg med på forsamlingshusets hjemmeside www.aabyskov-forsamlingshus.dk og husets 
nyhedsbrev.  Nærmere detaljer vil være omtalt i det husstandsomdelte hæfte om dilettant, der 
udsendes i januar/februar 2019. 
 

▄ 
 
Gennemførte arrangementer i Forsamlingshuset siden oktober: 
 
Åbyskov og Omegn Redder Liv! – møde den 2. oktober 2018:  
Tekst Gudmund Larsen, foto Jørgen Larsen. 
 

 

 

Hjerteløberne i Åbyskov og Omegn har afholdt 
informationsmøde for beboerne i området med 
henblik på, at tilslutte sig det nye tiltag fra 
regionerne Syddanmark og Sjælland - Danmark 
Redderliv.dk 

Et stort flertal af de fremmødte besluttede sig for, at komme med i den nye ordning, når vel at mærke, 
uddannelse og optagelseskriterier er OK.  
 

 

Tovholder Gudmund Larsen bød velkom-
men til Anne Margrethe Larsen fra Dansk 
Folkehjælp, som var indbudt til at give en 
fyldig information om: 
 

Danmark Redderliv.dk 
 
Indledningsvis fortalte Gudmund Larsen de 
fremmødte, om den nuværende ordning  

omkring hjertestarteren på Åbyskov Forsamlingshus, og om, hvordan de 4 fire navne som er noteret 
ved AMK-vagtcentralen (alarm 112) kan blive kaldt ud. De fire personer er:: Lennart Greve, Kurt 
Kølle, Lea Holck og Gudmund Larsen. 
 

 

Anne Margrethe Larsen fortalte,  at der sker ca. 4.000 hjertestop årligt i DK 
uden for sygehus, og at 72% sker i eget hjem. Heraf overlevede 12,7%  i 
mere end 30 dage. 
 
Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes livreddende  førstehjælp 
inden ambulancen når frem, overlever en ud af 30. 
 
Ydes der livreddende førstehjælp af lægmand overlever en ud af 8. 
 
Det har således stor betydning for overlevelsen ved hjertestop, at der påbe- 
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gyndes hjertelungeredning og anvendes hjertestarter inden for de første minutter. 
 
Med Danmark Redder Liv får beboerne i Åbyskov og Omegn, mulighed for at blive tilkaldt til at yde 
førstehjælp efter hjertestop. De vil med regionens udkaldssystem kunne tilkaldes fra regionens AMK 
Vagtcentral og være fremme inden for ganske få minutter. 
 
I hele region Syddanmark er der omkring 1200 udkald. 
 
I forbindelse med. opkald til vagtcentralen, vil de personer, som er i nærheden automatisk blive 
adviseret via GPS sporing i ved brug af applikationer. 
 
Dansk Folkehjælp forestår undervisningen i medborgerførstehjælp, som har en varighed på 7 timer, 
og som er gratis. 
 
Første kursus var i Svendborg den l. december 2018. For at blive førstehjælper, skal du blot udfylde 
tilmeldingsformularen på redderliv.dk 
 
Efter mødet har 7 lokale indbyggere allerede tilmeldt sig ordningen, som må betegnes som en succes, 
heraf er en allerede uddannet. 
 
Vores gamle ordning vil fortsat fungere ind i det nye år, og vi forventer, at kunne gå helt over til 
Danmark Redder Liv i foråret 2019. 
 
For interesserede i lokalområdet kan du tilmelde dig på REDDERLIV.DK, eller kontakt Gudmund 
Larsen på mail: gudmundlarsen@hotmail.com  

▄ 
 
Fredagsbar den 5. oktober og 16. november: 
 

 

Der har i løbet af 2018 været afholdt fredagsbar hver måned 
undtaget i juli.  Der er skiftende fremmøde, hvilket også var 
tilfældet den 5. oktober og 16. november, men som altid et 
par hyggelige timer, hvor der bliver mange emner bliver 
vendt. 
 
Vi er glade for at møde brugere af huset til en hyggelig snak  

og regner med at vi fortsætter i december, dog vil der i 2019 være en pause i en del af byggeperioden. 
Dato for første fredagsbar i 2019 vil kunne ses på hjemmesiden:  
www.aabyskov-forsamlingshus.dk, i nyhedsbrevet og bliver omtalt i Folk & Fæ i februar. 

▄ 
 
Andebanko den 5. november: 
 
 

 

Der var et overvældende fremmøde – 99 var mødt op.  Det 
fortoner sig i det uvisse om der tidligere har været så mange til en 
bankoaften – mange tak for opbakningen til huset.  
 
Der var 40 ænder på spil + nogle andre gode ting. Der var som det 
næsten altid er tilfældet, at nogen var så heldige at få mere end en 
and med hjem, men sådan er det i spil. 

Der var ved denne bankoaften mulighed for at benytte Damgårdbussen ”Oskar”, det var der flere der 
benyttede sig af, så det er nok en overvejelse værd, at bruge denne mulighed en anden gang. 

▄ 
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Hjerteforeningen i Åbyskov Forsamlingshus – møde den 22. november: 
Tekst og foto Gudmund Larsen. 
 

 

Hjerteforeningen Svendborg-afdeling ved in-
struktør og sygeplejerske Kirsten Kittner - med 
mere end 40 års erfaring fra hjerteafdelingen på 
OUH Svendborg, har d. 22. november 2018  
afholdt kursus i hjerte - lungeredning. 
 
Gudmund Larsen, tovholder på hjertestarteren i 
Åbyskov, modtog henvendelse fra medlem af 
hjerteforeningen, Kurt Servé, om afholdelse af 
det netop afholdte kursus. Kurset startede med, 
at Kurt Servé fortalte om sin egen oplevelse af, 
at have været død og siden bragt til live, takket 
være sin søns og hustrus indsats for den afgøren- 

de alarmering og hjerte/lungeredning, inden lægeambulancen kom frem og bragte Kurt Servé til live. 
 
Kirsten Kittner gav en meget informativ og direkte instruktion i hjerte/lungeredning, herunder 
vigtigheden af nødvendige tiltag, som alarmering, kontakt med alarmcentralen, tilkalde eventuel 
ekstra hjælp samt hjerte- lungeredning på en medbragt dukke og hjertestarter.  Kursisterne var også i 
sving med dukken og fandt ud af, hvor mange kræfter der skal til for den rette hjertemassage! 
 
Tak til Kurt Servé for et godt tiltag og Kirsten Kittner for en god instruktion. 

▄ 
 

En aften med Jacob Haugaard den 29. november: 

Det var Hammer, Hammer, Fedt! 
Tekst Ellen Larsen. Foto Preben Gammelmark og Jørgen Larsen. 
 

 

Der var forventninger i luften til aftenen med 
Jacob Haugaard, hvor der allerede for en 
måned siden var udsolgt. For nogle der kom i 
sidste øjeblik var de heldige – nogen havde 
sendt afbud.  
 
Jeg tror at alle så frem til at høre Jacob 
Haugaard fortælle om sit liv, oplevelser med 
andre kendisser, høre anekdoter, historier og 
pudsigheder, ikke mindst om den tid, hvor 
han var i Folketinget.  Han har godt 120 
habitter, hvilke af dem ville han tage på i 
aften.  Nogen er mere fantasifulde end andre, 
tænk bare på den habit, der var syet af Brasi- 

lianske Kaffesække, som fik en historie med på vejen i aftenen løb.  Begge de habitter han optrådte 
denne aften var farvestrålende, den ene gul med påtrykte citater: Bl.a.  ”Jeg var så grim som lille, at 
min mor lagde ble på i den forkerte ende”.og ”Dem uden humoristisk sans, skal tildeles mellemste 
invalidepension”.  Og så lige den sidste jeg tager med her:  ”Den der graver en grav for andre, 
bliver træt i armen”. Den anden habit var lavet af gamle klokkestrenge, se foto – Jacob Haugaard har 
sans for genbrug. 
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Jacob Haugaard fortalte åbent om sit tidligere liv, der fra han var 15 
til han blev 40 var belastet af et stort blandingsmisbrug.  Fortalte 
bl.a. om, at han havde været til Roskilde Festival, men oplevede 
ikke musikken, men vågnede efter festivalen var slut og tog direkte 
til Christiania.  Han var en af landets sjoveste mænd, men hjemme 
privat var der ikke meget at grine af.  Livet ændrede sig drastisk i 
1992, hvor han gik i behandling for sit misbrug og har været ude af 
misbrug lige siden, tog konsekvensen af sit mange års misbrug, 
både af sin familie og sig selv – jeg synes det er godt gået.  
 
Jeg oplevede Jacob Haugaard som en person, der ærligt fortalte om 
sine tidligere problemer på en naturlig og jordnær måde, var under 
sin optræden samtidig: Impulsiv, spændende, humoristisk og logisk 
tænkende.  
 
Han fortalte også at ideer kommer og bliver fulgt op af handling og 
et positivt livssyn, men det kan godt give ”hug”, og så må man 
komme videre derfra. 
 
Det med hans habit, der var syet af Brasilianske kaffesække, var 
ikke uden problemer, navnlig da det var varmt, fortalte han malende 
om, den situation, hvordan han svedte og det kløede og kradsede  

meget, hvilket var uheldigt netop den dag, hvor han som løsgænger i Folketinget var indbudt til besøg 
hos Dronning Margrethe som led i ”Dronningerunden” i forbindelse med regeringsdannelsen. 
 
Der kom også flere tankevækkende citater:  Hvad er billigere end en polsk arbejder? Frivilligt 
arbejde! 
 
Jeg synes det har været den aften, hvor lattermusklerne og klapsalverne har ”stået i kø”.  Det var så 
dejligt at opleve Jacob Haugaard ”live”.  Hans sange, hvor han fik salen til at synge med På bl.a. ”Jeg 
bor til leje på …”, som jeg ikke vidste, han var forfatter til.  Det var bare en super aften. Den blev 
ikke mindre super af at Jacob slutte af med: Det er Hammer, Hammer fedt …” 
 
Det var også dejligt at opleve, at Jacob gav sig god tid efter ”koncerten” til at snakke med flere, der 
havde lyst til en sludder. 

  
▄ 

 

 

Vi ønsker alle brugere af huset en 
glædelig jul og et godt nytår. 

Vi ses i 2019 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

        Jesper 22 25 61 30
                      Kurt 40 16 77 80
               www.murermesteren.dk
                 GODT HÅNDVÆRK

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

Biltlf. 20 87 62 70
Mail: Skaarupvinduspolering@Yahoo.dk

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

 Jeg kigger gerne forbi og giver  
et uforpligtende tilbud på 
hvordan jeg kan hjælpe. 

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

Nyborgvej 501 • 5881 Skårup • Tlf. 62 23 14 54
www.voresfriskole.dk

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, HVOR ALLE BØRN 
ER GLADE FOR AT GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE
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• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

( 91 62 64 57

Privat diskret anonym 
alkohol rådgivning

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk
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60	års	usædvanligt	jubilæum	

Skårup	Sogn	kan	fejre	et	temmelig	usædvanligt	jubilæum.	

I	1958,	altså	for	60	år	siden	blev	Skårup	håndboldkvinder	danske	mestre	i	udendørs	håndbold.	

	

De	glade	og	stolte	danske	mestre	i	udendørs	håndbold	1958	

Foroven:	Gerda	Stæhr,	født	Jeppesen,	Lilly	Bondo,	Jytte	Halberg,	Anne	Grethe	Lauridsen,	født	
Jeppesen	

I	midten:	Inger	Stillegård	

Nederst:	Stanny	Bærholm,	Ellen	Thomsen	og	Anni	Buch	

	

Det	hører	trods	alt	til	sjældenhederne,	at	vi	i	Skårup	har	haft	danske	mestre,	så	derfor	vil	vi	i	Folk	
og	Fæ	gerne	have	en	snak	med	nogle	af	de	tidligere	danske	mestre	for	at	høre	lidt	om	tiden	
dengang	og	om	de	betingelser,	de	havde	at	spille	håndbold	i.	

Det	skal	da	her	lige	nævnes,	at	Skårup	faktisk	blev	danske	mestre	7	gange	i	alt.	
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Vi	har	sat	hinanden	stævne	i	vort	dejlige	KULTURCENTER	ved	Skåruphallen.	

Tilstede	er	Gerda	Stæhr,	født	Jeppesen,	Inger	Stillegård,	Marie	Nielsen,	mens	Anni	Buch	er	travlt	
beskæftiget	med	Julemarkedet	i	Pensionisthuset.	Tilstede	er	også	andre	med	viden	om	vore	lokale	
tidligere	danske	mestre.	

Jeg	starter	med	at	spørge:	”Hvor	trænede	I	egentlig	henne,	for	dengang	fandtes	der	ingen	
Skåruphal	eller	boldbaner	ved	hallen?”	

Gerda	fortæller:”	Vi	trænede	på	banerne	bag	ved	Skårup	Skole,	hvor	der	var	nogle	håndboldbaner	
og	fodboldbaner.”	

Inger	Stillegård	supplerer:	”Vi	klædte	om	i	”Tørveskuret”,	som	vi	kaldte	det	skur,	hvor	der	var	tørv	i	
gamle	dage.”	

Det	var	en	noget	anderledes	måde	at	træne	på	end	man	gør	i	dag.	

Her	fandtes	ingen	bademuligheder,	når	pigerne	var	færdige	med	træningen.	

Det	var	op	på	cyklerne	og	så	hjem	i	bad.	

Jeg	spørger	videre:	”Hvor	mange	var	I	til	træning”.	

Inger	fortæller,	at	der	godt	kunne	være	14-16	piger	til	træningen,	så	man	kunne	sagtens	træne	
med	2	hold.	

”Hvordan	startede	I	egentlig	med	at	spille	håndbold?”,	spørger	jeg.	

Gerda	og	Inger	fortæller,	at	det	egentlig	begyndte	med,	at	en	flok	piger	lavede	gymnastik	om	
vinteren,	men	egentlig	ikke	lavede	noget	idræt	om	sommeren.	Det	endte	så	med,	at	man	aftalte	at	
mødes	efter	skoletid,	hvor	man	så	spillede	lidt	håndbold,	men	på	et	tidspunkt	fik	Henry	Andersen,	
tidligere	kulturudvalgsformand	og	byrådsmedlem,	og	selv	aktiv	håndboldmålmand,	organiseret	en	
indsamling,	så	man	kunne	købe	en	rigtig	fin	håndbold,	som	man	så	trænede	med.	

Jeg	spørger	damerne,	hvem	der	trænede	dem.	

”Der	var	i	hvert	fald	2,	som	vi	husker,	nemlig	Poul	Bærholm	og	Poul	Henriksen,	som	var	vores	
trænere.”	

Jeg	spørger	videre:	”Efter	den	aktive	karriere,	holdt	I	så	sammen?”	

De	fortæller,	at	nogle	enkelte	holdt	sammen	i	mange	år,	men	de	fleste	blev	gift,	fik	børn,	
uddannede	sig	eller	flyttede,	så	det	var	ikke	mange,	som	mødtes	efter	de	holdt	op	med	at	spille	
håndbold.	

Enkelte	af	damerne	blev	trænere	i	nogle	år	for	andre	pige-	og	damehold.	
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Det	specielle	ved	datidens	håndbold	var,	at	man	kunne	spillede	håndbold	i	Skårup	om	sommeren,	
og	det	var	selvfølgelig	udendørs,	da	der	jo	ikke	på	det	tidspunkt	fandtes	en	hal,	hvor	man	kunne	
spille	håndbold	om	vinteren.	

Derfor	spillede	de	fleste	af	Skårups	håndbolddamer	håndbold	i	Svendborg	om	vinteren,	hvor	man	
spillede	i	hallen	i	Dronningemaen.	Det	var	en	styrkelse	for	Svendborgs	damehåndbold,	for	de	
vandt,	med	damerne	fra	Skårup,	flere	mesterskaber	i	Håndbold	efterfølgende.	

	

4	af	de	”seje”	damer,	som	blev	danske	mestre	for	Skårup	

Marie	Nielsen,	Inger	Stillegård,	Gerda	Stæhr	og	Anni	Buch	

Jeg	spørger:	”Var	Sognerådet	ikke	rigtig	stolte	af	jeg	piger,	som	var	blevet	danske	mestre?	

Lidt	spøgende	fortsætter	jeg:”	Var	der	ikke	rullet	en	rød	løber	ud	foran	jer,	og	var	der	ikke	
arrangeret	en	stor	sammenkomst	for	at	fejre	jer,	da	I	vendte	tilbage	som	danske	mestre?”	

Inger	og	Gerda	smiler	lidt.	

”Nej,	der	blev	intet	arrangeret	for	os	af	sognerådet,	til	gengæld	fik	vi	en	lille	gave	af	
Gymnastikforeningen,	nemlig	en	lille	lysestage.”	

Inger	Stillegård	mener,	at	Holdet	fik	en	pokal	med	hjem	fra	danmarksmesterskaberne,	som	i	dag	
muligvis	står	i	pokalskabet	i	Skåruphallen.	
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Jeres	skribent	har	været	oppe	i	Skåruphallens	kantine	og	ledt	efter	pokalerne	fra	håndboldpigerne,	
men	jeg	kan	oplyse,	at	de	IKKE	er	tilstede	i	pokalskabet	

De	3	håndbolddamer	husker	deres	håndboldkarriere	med	stor	glæde.	

”Vi	rejste	langt	omkring	for	at	spille	håndbold,	for	vi	var	jo	rigtig	gode,	vi	var	da	både	i	
Sønderjylland,	Nordjylland,	på	Sjælland,	på	Bornholm	og	vi	havde	også	en	tur	til	Norge.”	

Jeg	slutter	med	at	spørge:	”Hvordan	kan	det	være,	at	en	lille	landsby	som	Skårup	kunne	blive	
danske	mestre	i	damehåndbold?”	

Igen	sidder	de	tidligere	danske	mestre	og	tænker	sig	lidt	om.	

Inger	svarer:	”jeg	tror,	at	vi	faktisk	VAR	dygtige	håndboldspillere,	men	samtidig	skal	man	huske	på,	
at	der	jo	ikke	var	ret	mange	andre	aktiviteter	for	ungdommen	om	sommeren	end	håndbold	
udendørs,	damefodbold	fandtes	jo	ikke	i	Skårup	på	dette	tidspunkt.”	

Gerda	slutter:	”Vi	samledes,	som	jeg	har	nævnt,	nogle	piger	efter	skoletid	ved	banerne	bag	skolen,	
hvor	det	hele	faktisk	begyndte,	og	da	vi	så	fik	den	fine	nye	håndbold,	gik	det	straks	bedre	og	vi	
begyndte	at	vinde	over	andre	klubber.”	

Ingen	af	damerne	har	fortrudt	den	tid,	hvor	de	spillede	håndbold	på	et	temmelig	højt	plan	og	fra	
Folk	og	Fæ,	skal	der	lyde	et	stort	og	varmt	tillykke	med	det	flotte	jubilæum.					

Skribent:	Kaj	Stillinger	

Foto:	Henning	Philbert	og	private	billeder	

	

		

	

					

		

				

		

	



51Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

� Inde/Ude
� Filt/Glasvæv
� Tapet/Dekoration

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

For mere information - kontakt os direkte eller på 62 22 49 00 - www.brdrfolkmann.dk

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 

dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB
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Ryster Fido under bordet nytårsaften?
Er din kat løbet væk d. 1/1?

Sådan kan det se ud nytårsaften med kæledyr.

Mange hunde og katte lider af nytårsangst. Hos en del af dem er man faktisk ikke klar over 
det, da symptomerne kan være forskellige fra dyr til dyr. Hvad er egentligt symptomerne? 
Og hvad kan man gøre som ejer for at hjælpe sit dyr? Det svarer vi på i denne udgave af 
dyrlægens råd.

af Dyrlæge Kerstin Halberg og Helene Meins

Hvorfor får dyr egentlig nytårsangst? Nogle af eks. hundens sanser er meget stærkere end 
vores. Det gælder både lugtesans og hørelse. Faktisk kan de høre frekvenser så høje at de 
er døve for vores øre. Alle lyde for en hvalp, er fremmede lyde og kræver tilvænning gennem 
opvæksten. Det gælder støvsugeren, tordenvejr, trafiklarm, m.m. Fyrværkeri er en af de vold-
somme lyde som hunden muligvis ikke kender så godt til, og som kommer pludseligt og vold-
somt. Derfor kan det udløse stor nervøsitet, hvis man ikke har en positiv oplevelse første gang 
man hører et -PANG!-.

Symptomerne på angst er meget varierende. Mange kender til at hunden ryster, har halen mel-
lem benene og bliver meget kontaktsøgende. Men symptomerne kan også være at hunden 
savler, gøer eller halser. Andre små tegn er at hunden ikke har appetit eller gaber meget. Har du 
oplevet en af disse symptomer hos din hund nytårsaften, kan det tænkes at den har angst for 
fyrværkeri. Ofte øges angsten fra år til år hvis ikke man griber ind i tide. 

Der er en del man som ejer kan gøre for at give sin hund mere tryghed nytårsaften. 

1. Start med at gå en lang tur nytårsaftensdag, for at din hund bliver træt. Husk snor, da mange 
hunde løber væk. Hvis din hund er træt, er den ofte mere rolig, og går mindre op i hvad der sker 
rundt omkring.

2. Træk gardinerne for og luk døre og vinduer, for at dæmpe lys og lyde, der kan udløse angsten.

3. Hav gerne radio/tv kørende i baggrunden. 

4. Hvis din hund er med på det, er leg rigtig godt for at forebygge angsten. Det må gerne være 
udfordrende hvor der skal ledes efter godbidder. Legen distraherer og når eks. genstande/legetøj 
er fundet udløser dette en godbid en godbid som trigger belønningscenteret i hjernen. Dvs. ang-
sten kan måske forsvinde, og nytår kan blive en positiv oplevelse i stedet for. 
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Optag gerne en video af din hund når den viser tegn på angst.
Dette kan hjælpe dyrlægen

Følg gerne med på Dyrlægen på Vejstrupgaards Facebook side for at få indbydelse og 
mere info om nytårsangst.

Med håb om en rigtig god jul og et godt nytår til jer og jeres firbenede.

Med venlig hilsen 
Kerstin og Helene

Hvis du er bekymret for din hund og hvis de har store problemer med angst kan det være en 
fordel at konsultere dyrlægen. Der findes både kosttilskud og medicin der kan afhjælpe angst. 
Kontakt dyrlægen så tidligt som muligt, gerne allerede i starten af december da nogle behan-
dlinger og forberedelser tager tid

Optag gerne en video af din hund når den viser tegn på angst.
Dette kan hjælpe dyrlægen

Følg gerne med på Dyrlægen på Vejstrupgaards Facebook side for at få indbydelse og mere info 
om nytårsangst.

Med håb om en rigtig god jul og et godt nytår til jer og jeres firbenede.

Med venlig hilsen 
Kerstin og Helene
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																																				Billedskærer	Frederik	Lindballe.															

Lokalhistorisk	arkiv	i	Skårup	fik	i	2013	lov	til	at	fotografere	nogle	møbler	i	et	dødsbo	i	
Skårup,	det	var	ikke	helt	almindelige	møbler,	nej	det	var	møbler	med	utroligt	fine	
udskæringer	lavet	af	billedskærer	Lindballe,	eller	Henrik	Frederik	Theodor	Lindballe	
som	var	det	fulde	navn.	Han	blev	født	i	Fredericia	i	1952,	og	kom	til	Skårup	i	1904,	
hvor	han	etablerede	sig	med	værksted	og	beboelse.	Det	var	hvad	jeg	kunne	finde	
om	ham,	men	hvordan	var	han	blevet	Danmarks	sidste	og	bedste	billedskærer?	Ved	
længere	tids	søgen,	og	ved	hjælp	fra	familien	fik	jeg	stykket	noget	sammen.	
Lindballe	søgte	som	ung	til	Odense	hvor	han	fandt	en	læreplads	som	litograf,	han	
kalder	det	selv	for	stentrykker.	Efter	denne	uddannelse	arbejdede	han	nogle	få	år	i	
København,	men	selv	om	trykkeriet	var	noget	med	kunst	og	farver	ved,	var	der	
andet	der	trak	i	ham,	han	begyndte	at	skære	i	træ,	og	lavede	et	udskærings	arbejde	
som	en	slægtning	skulle	have	i	fødselsdags	gave,	det	var	så	vellykket	at	nogen	
opfordrede	ham	til	at	lære	billedskærer	faget.	Det	gjorde	at	han	rejste	til	Tyskland	

nærmere	bestemt	Bremen.	I	
Tyskland	studerede	han	de	
store	mestres	værker,	og	lærte	
faget	hos	dygtige	mestre	
dernede,	og	gik	på	teknisk	
skole	om	aftenen.	Han	
arbejdede	dernede	omkring	20	
år,	og	også	i	Sverige	arbejdede	
han	nogle	år	med	
billedskærerfaget.	I	Lybeck	var	
han	i	7	år	lærlinge	mester,	et	
job	man	blev	specielt	udnævnt	
til.	

Efter	23	år	i	udlandet	kom	han	til	Skårup,	da	var	han	52	år	og	blev	gift	med	den	
meget	yngre	Othilia	Michaelsen	fra	Oure,	de	slog	sig	ned	på	en	lille	ejendom	mellem	
Skårup	og	Øster	Åby.	I	dag	Nyborgvej	483.	De	fik	hurtigt	to	børn,	en	datter	og	en	
søn.	Det	var	herfra	Lindballe	udførte	en	stor	mængde	billedskærer	arbejder,	bl.a.	
den	meget	fine	hoveddør	til	det	gamle	hus.	Den	gamle	Lindballe,	som	han	blev	kaldt	
fik	mange	roser	med	på	vejen	både	fra	indland	og	udland.	De	fleste	ting	blev	skåret	i	
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amerikansk	eg,	da	det	er	en	
velegnet	træsort	til	dette	
arbejde.	I	huset	hvor	jeg	
fotograferede,	stod	et	lille	skab	
med	udskæringer	eller	mønstre	

overalt,	et	bord	med	løver	som	ben,	en	hvilestol,	
en	spisestue	stol,	et	skab	med	en	masse	
udskæringer,	tit	bibelske	motiver,	samt	en	stor	
bogreol	med	motiver.	På	Sydfyns	Frie	Fagskole,	
tidlige	husholdnings,	og	landbrugsskole,	står	
stadig	en	talerstol	med	flere	bibelske	motiver	

skåret	i	1932	hvor	Lindballe	fyldte	80.	
Talerstolen	var	en	gave	fra	elevforeningen.	

I	1924	var	der	en	amts	udstilling	i	
Christiansminde	i	Svendborg,	det	man	i	dag	
vil	kalde	en	håndværkermesse,	til	denne	
udstilling	fremstillede	Lindballe	et	stort	skab	
med	udskæringer,	det	blev	efterfølgende	
købt	af	byrådet	til	den	nye	byrådssal.	Det	står	

nu	på	gangen	udenfor	salen.	Et	hængeskab	som	Svendborg	museum	er	ejer	af,	
findes	der	på	hjørnerne	udskæringer	som	forestiller	
sandheden	og	retfærdigheden,	samt	en	fyldning	der	viser	
Josef	og	Maria	der	flygtet	til	Ægypten.		

En	fin	stol	til	landstingsmand,	socialdemokraten	Hans	Peter	
Johansen,	har	han	også	lavet.	Han	var	opstillet	i	Gudme	
kredsen	og	valgt	fra	1924	til	53.	Materialerne	blev	fundet	i	
Svendborg,	og	var	gamle	sorte	portstolper	af	eg,	næsten	
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hårdt	som	metal,	heri	skar	han	de	fineste	billeder.	Til	stolen	hørte	en	god	historie	
som	findes	på	Arkivet	i	Skårup.	

En	tro	kopi	af	galionsfiguren	Hvalfisken	fra	
undervisnings	skibet	af	samme	navn	blev	
det	også	til,	den	blev	bestilt	af	Ring	
Andersens	værft	til	Svendborg	
Navigationsskole,	hvor	skibet	havde	hørt	
til	indtil	ca.	1930.		

Mange	store	møbler	har	stået	rundt	
omkring	bl.a.	i	en	arkitekt	villa	i	
Svendborg,	og	til	konsulen	der	boede	i	

Skipperhuset	på	Thurø.	I	1927	fortæller	Lindballe	til	en	journalist	hvad	han	har	gang	i	
for	tiden.	Det	drejer	sig	om	flere	store	møbler	til	en	dæmnings	ingeniør	i	Californien,	
og	han	nævner	en	kiste,	et	stolpeskab	og	en	stor	baldakinsofa	med	løver	som	
armlæn,	et	bord	og	armstole	er	allerede	sendt	af	sted.		

En	sidste	ting	jeg	vil	nævne	er	en	brevpresser	udskåret	som	statsminister	Thorvald	
Stauning.	Lindballe	så	meget	op	til	Stauning,	og	fik	lyst	til	at	give	ham	en	gave.	Det	
blev	en	meget	fin	udskæring	af	statsministeren,	med	sit	lange	skæg	og	briller,	og	den	
bagerste	del	af	brevpresseren	var	en	løvekrop,	det	betyder	styrke,	sagde	Lindballe.	
En	dag	kom	ministeren	forbi	huset	på	Landevejen	i	Skårup,	og	holdt	ind	for	at	takke	
for	den	fine	gave,	men	uheldigvis	var	det	lige	i	middagsstunden.	Fru	Lindballe	tog	
imod	ministeren,	men	måtte	meddele,	at	
billedskæreren	sov	til	middag	og	ikke	ville	
forstyrres.	Hils	ham	kære	frue,	og	sig,	at	man	
skal	holde	fast	ved	sine	principper,	så	er	der	
intet,	der	glipper,	sagde	statsministeren.	
Udskæringen	står	på	arbejdermuseet	i	
København,	og	jeg	må	ikke	kopiere	den	her	
til	bladet.	Kopi	findes	på	arkivet.	I	februar	
1934	døde	Frederik	Lindballe	næsten	82	år	
gammel.																	Til	slut	rådhusskabet.																																		
Richard	Sørensen	Skårup	Lokalhistorisk	Arkiv	2018	
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 14 08  Mobil. 40 42 14 08  VejstrupAuto.dk
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10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Anmeldelse af                                          hos Skårup Musikforsyning 
 

Om bandet, sangene, lyrikken og udgivelserne 

Skribent: Frederik Laursen - Fotograf: Henning Philbert 

Mine forventninger var store til Mikael K & Klondykes besøg i Skårup! 
Jeg må nok indrømme, at det var min skyld og, at jeg havde presset lidt 
på for at få Klondyke til byen. Nok mest af alt fordi jeg er fuldstændig 
vild med Mikael K´s univers, poesi og beskrivelse af skæve eksistenser. 
Jeg har endog brugt en af Mikaels catchy melodier til en lejlighedssang! 
Det er ikke nogen hemmelighed: JEG ER FAN!  

Mit kendskab til Mikael K & Klondyke går tilbage til 2003 & 4, hvor jeg 
sammen med gode venner, oplevede bandet på den tidlige Skarø 
Festival. Vi blev alle bjergtaget og vilde med sangene og ikke mindst 
teksterne. Jeg tror nok man kan sige, at vi blev en slags hangarounds 
til bandet og fulgte bandets andre koncerter, bl.a. på Hansted i 
Svendborg og andre steder. Vi kunne næsten alle teksterne udenad 
og sang højlydt med, nok mest overraskende for Mikael K, som vist 
nok syntes, at det var herligt, at nogen sang så ivrigt med! Vi var 
nogen der købte alle CD’erne og pløjede dem igennem til festlige 
lejligheder og ikke mindst i bilen, når vi kørte på landevejene. For mit 
eget vedkommende kan jeg sige, at Cecilie og vores børn Simon, Julie 
og undertegnede nemt kunne høre den samme CD 3 gange på vej fra 
Svendborg til Århus og vi skrålede højlydt med og kneb også engang 
imellem en lille tåre når teksterne gik direkte ind og rørte en! Således 
har vi hørt de to seneste albums ”Udkantsland” og ”Sange fra Nord” 
måske hundrede gange og vi kan teksterne til hudløshed  

Mikael K, alias Mikael Ryberg Kristensen (født 1964) er oprindeligt fra 
Aalborg hvor han startede sin karriere som musiker i Thulevejens 
Ungdomsklub med bandet Boobs. I midten af 80´erne flyttede Mikael K 
til København, hvor han slog sig ned på Vesterbro. Her dannede han i 
2000 bandet Klondyke og udkom i 2001 med singlen ”Sæbepulver 
Johnny” og i 2002 albummet ”Guld”. I 2003 kom albummet ”Lille 
Vampyr” med bl.a. titler som ”Lille Vampyr”, ”Strawberry & den 
flyvende trapez”, ”Blind passager”, ”Luftkaptajn”, ”Solskin på Nørreport 
Station”, ”Rejsegrammofon” & ”Abdullahs Kiosk”, - alle helt utroligt 
lytteværdige sange. Til højre lyrikken til sidst nævnte sang. Citatet fra 
sangen ”Rejsegrammofon”: ”Min fremtid er så lys jeg må ha' solbriller 
på!”, er i den grad gået ind i dagligdagssproget i vores familie   

Abdullahs Kiosk 

Alt er til salg 
inde i Abdullahs kiosk 
Falafel 
Halal 
Jeg får basmati & cola på klods 
 
Frugt & cigaretter 
Sol over Enghave Plads 
Chipotle, Kebab 
Grappa & Scotch 
Jeg køber ind 
i Abdullahs kiosk 

Kilde: http://www.klondyke.dk/ & https://da.wikipedia.org/wiki/Klondyke  
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Som det måske kan fornemmes, så besidder Mikael K en helt speciel 
evne til at skabe billeder igennem sine tekster og han har et 
fuldstændigt vanvittigt ordforråd, ja han samler ligefrem på ord. 
Mikael K må ha` været enhver dansklærers drøm, både i folkeskolen 
og i gymnasiet. Efter hans eget udsagn var han vist lidt besværlig i 
skolen, men man må sige, at han har udviklet evnen og sproget til 
langt ud over hvad der almindeligt.  

I 2006 kom albummet ”Verdensmand” og i 2008 ”Dejlig Dum” med 
bl.a. sangen ”Sexet Buddah”, igen dejlige poesi og sange; mange 
sange, som på de forrige albums, inspireret af Mikaels tid på 
Vesterbro, som ikke altid vare lige let. En Nordjydes møde med den 
travle, overdøvende og tider anonyme tilværelse i storbyen, med alle 
dens sansemættende indtryk.  

I dag er Mikael K tilbage i Nordjylland, nærmere betegnet Børglum 
mellem Vrå og Løkken, lang væk fra storbyens larm. I 2011 udkom 
albummet ”Udkantsland” og i 2014 ”Sange fra Nord”. Her 
koncentrere Mikael K sig om beskrivelsen af steder og skæve 
eksistenser fra Udkantsdanmark, med titler som: ”I mit Nirvana”, 
”Klitmøller Cold Hawaii”, ”Anna fra Fristrup”, ”Rakkeby - Monte 
Carlo”, ”Sputnik”, ”En Romer i Vrå”, ”Pigen i Marken”, ”Fotografen”, 
”Dagmar”, ”Einar”, ”Inger”, ”Danny D”, ”Pigen fra Altona” og 
”Fuglekongen af Skagen”, blot for at nævne nogen af sangene.  
Ganske enkelt en fantastisk samling af beskrivelser af virkelige 
skæbner, enten selvoplevet eller overleveret til Mikael K. Se teksten 
til sangen ”Pigen i marken” i tekstboksen nedenfor. 

Koncerten v/Skårup Musikforsynings Mad & Musik 

Eftermiddag fredag d. 9. november ankom bandet til Skårup Kultur & 
Idrætscenter. Bandet stillede op, holdt lydprøve og var klar til at gå 
på scenen med 2 sæt af 45 min. Efter en dejlig middag lavet af 
caféudvalget, gik bandet på scenen kl. 20:00 med besætningen 
Mikael K (sang, guitar, banjo), Anton Johannes Hejl (kontrabas, 
theramin & kor) og Marianne Lewandowski (trommer, perkussion, 
xylofon & kor).  

Bandet leverede og levede fuldt op til forventningerne! Sange og 
lyrik smukt og intenst udført med Mikael K´s klare stemme, fede 
akustiske guitar og banjospil, Mariannes smukke ryst på kor og rytme 
samt Johs på bas og theramin, dette mystiske elektroniske 
instrument, som nogen gange kan lyde lidt som cello og violin.  

Imellem numrene doserede Mikael K en masse anekdoter om 
hvordan lyrik og sange var blevet til og kom således i den grad ud 
over scenekanten. Vi var en del der højlydt sang med og da Mikael K 
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introducerede den frygtelige sang om 
massemorderen Dagmar, på en noget catchy 
melodi i forhold til det dystre tema, så skrålede vi 
alle med på omkvædet! Til sidst sluttede bandet af 
med sangene ”Udkantsland” og ”Klitmøller Cold 
Hawaii” og publikum var helt oppe at køre! 

Endnu en gang en fantastisk koncert i Skårup!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ROMER I VRÅ 

Han har en gammel Vespa-scooter 
som han fik da han var atten 
Han cruised' rundt om Colosseum I Rom 
og kørte spagetti ud om natten 
Han mødte pigen med det lyse hår 
Slog kors for brystet over dansk folklore 
hendes far var udenrigskorrespodent 
Og hun blev hængende da han tog hjem igen 
 
ALLE VEJE FØRER TIL VRÅ 
I HVERT FALD FOR FABRIZIO 
HER SKAL HAM OG BLONDIE BO 
EN ROMER I VRÅ 
 
De boede i lejlighed på tolvte sal 
nær det Sixtinske kapel 
De fandt et hus her i den rådne banan 
og vinkede Roma farvel 
Nu er han portør på et hospital 
og hun er sygeplejerske på Bakkedal 
De har en søn der hedder Jens 
Han laver lektier med sin Lazio-kuglepen 
 
ALLE VEJE FØRER TIL VRÅ 
 
Fa - Fa- Fabrizio er Pokerman 
og fritidshobbygambler 
Der står basilikum på deres altan 
hvor Blondie vander planter 
 
ALLE VEJE FØRER TIL VRÅ 
I HVERT FALD FOR FABRIZIO 
HER SKAL HAM OG BLONDIE BO 
EN ROMER I VRÅ 
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Mad & Musik  -  Fredag 18. jan.

Musikken leveres denne
gang af:

Toulouse
Blues Band 

Kom med til årets første  Mad & Musik fredag d. 18 januar kl 18:30 -baren åbner kl 18:00.
Traditionen tro vil der til årets første Mad & Musik arrangement være mulighed for at danse
hvis man har lyst til det -eller evt. behov for det, efter julens gode mad. 
Toulouse Blues Band er et efterhånden legendarisk Svendborg-band med rigtig mange år på
bagen.  Musikken er  hentet  fra  navne som  Eric  Clapton,  Buddy Guy,  Fleetwood Mac,  Jimi
Hendrix, B.B. King, Creedence Clearwater osv – gode gamle klassikkere. 

Køb din billet på www.billet.dk  - med eller uden mad

Hvor mange nisser har vi gemt i dette nummer af Folk  Fæ? 

Tæl ALLE nisser i dette blad og indsend 
svar samt navn og telefonnummer til  
vibeff@post24.dk inden d. 1.1.2018. 

 

Redaktionen trækker lod blandt om de  
rigtige svar. Der er 5 præmier på spil  
og vinderne får direkte svar. 

 

Gode julehilsner fra redaktionen 
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DET SKER I 
CAFEEN 

       Brunch kl.9.30-11 
Søndage 2/12-18 € 6/1-19 € 3/2-19 

3/3-19 € 7/4-19 € 5/5-19 

       Spis sammen kl.18-20 
Onsdage d.12/12-18 € 20/2-19   

10/4-19 € 8/5-19 

         Mad & Musik kl.18.30-23 

Fredag d. 18/1-19  

Lørdag d.23/3-19 

 

 

Alle arrangementerne drives af frivillige 
Et evt overskud går til driften af cafeen med indkøb af inventar, service, køkkenmaskiner etc. 

Til Brunch og Spis sammen er der ikke tilmelding, men kommer I en større gruppe på flere end 7, så tilmeld 
jer på FB og bestil bord. 

Til Mad & Musik købes billetterne via Billet.dk .  

Kig ind på FB under ”Skårup Idrætsforening og Kulturcenter” 

 



64

Brunch	i	Kulturcaféen	i	Skårup	
	
Tekst:	Tom	Degn	Christiansen	 Fotos:	Henning	Philbert	
	
Søndagsbrunchen	i	Skårup	Kultur-	og	
Idrætscenter,	der	afholdes	en	gang	om	
måneden	-	med	få	undtagelser	den	første	
søndag	i	måneden	-	er	efterhånden	blevet	
et	fast	indslag	i	Kulturcaféens	aktiviteter.	
	
Den	første	søndag	i	advent	d.2.december	
var	der	igen	dækket	op	til	brunch	og	der	
var	virkelig	kælet	for	de	fremmødte.	
	
Billederne	taler	for	sig	-	en	fantastisk	flot	
søndagsbrunch,	der	udover	frisklavet	kaffe	

og	the,	appelsin-	og	æblejuice	bød	på	
brunchpølser,	sprødstegt	bacon,	røræg,	lun	
leverpostej,	portionglas	med	frisk	frugt	
eller	grønsagsstave,	andre	glas	med	græsk	
youghurt/skyr	med	crunch,	hjemmelavet	
tunmousse	og	små	skinkeruller	i	wrap	med	
pesto,	brunch	pandekager	med	sirup,	

nutella,	stort	fad	med	flere	slags	pålæg	med	
frisk	agurk,	peberfrugt	og	andet	tilbehør,	
ostefad	med	brie,	skimmelost	og	skæreost	
og	frisk	frugt,	2	slags	marmelader,	flere	
slags	morgenbrød	og	rugbrød	samt	
forskelligt	wienerbrød.	
	
I	sandhed	en	fryd	for	øje	og	appetit!	
	

Alt	dette	fås	til	en	pris	på	kr.	60,-	for	voksne	
og	kun	kr.25,-	for	børn	op	til	12	år.	
	
Søndagsbrunchen	starter	kl.9.30	i	
Kulturcaféen	og	fortsætter	til	kl.11.00,	så	
der	er	tid	til	at	hygge	sig	og	nyde	
formiddagen	sammen	med	familien,	
kæresten,	naboer,	vennerne	eller	komme	i	
snak	med	nye	mennesker.	
	

Hvis	man	er	en	større	gruppe	på	mere	end	
6	personer,	der	ønsker	at	sidde	ved	samme	
bord,	er	det	vigtigt	at	reservere	bord	et	par	
dage	i	forvejen.		
I	det	hele	taget	vil	gerne	vide	hvor	mange	
der	kommer	-	så	det	er	fint	hvis	du	lige	går	
ind	på	Skårup	Idræftsforening	Facebook	
side	og	melder	til	på	opslaget	
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Om	det	var	det	triste,	våde	søndagsvejr	
som	afholdt	flere	fra	at	deltage	i	brunchen	
denne	søndag	vides	ikke,	men	kun	ca.45	
personer	var	mødt	op,	hvilket	er	en	lidt	
mindre	tilslutning	end	sædvanligt.	
	

Dejligt	at	spise	brunch	sammen	med	naboer	

	
Søndagshygge	på	en	mild	adventssøndag		
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Stort	tak	til	de	frivillige	på	brunchholdet	
Fra	venstre	er	det	Leif,	Ingrid,	tovholder	
Annelene,	Birgit,	Marianne,	Merete	og	bagest	
Jørgen.	
	
	
Dette	var	årets	sidste	brunch	-		
	
HUSK	at	vi	søndag	d.6.januar	2019	
starter	året	i	Kulturcaféen	med	en	
champagnebrunch	med	bobler	
	
Øvrige	datoer	for	brunch	i	2019	er:	
	

• 3.februar		
• 10.marts	
• 7.april	
• 5.maj	

	
Vi	glæder	os	til	at	se	dig	til	brunch	
i	det	nye	år	-	
	
Rigtig	glædelig	jul	og	et	
lykkebringende	nytår	til	jer	alle.	
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Spis	Sammen	i	kulturcaféen	i	Skårup	
	
Tekst:	Tom	Degn	Christiansen	 Fotos:	Henning	Philbert	
	
Skårup	Kultur-	og	Idrætscenter	(SKI)	har	
siden	sidste	nummer	af	Folk	&	Fæ	afholdt	2	
arrangementer,	hvor	alle	borgere	i	
lokalområdet	kan	nyde	hinandens	selskab	
på	tværs	af		generationer	og	kulturer,	og	
samtidig	få	en	god	madoplevelse.	
	
Mad	og	måltider	er	indbegrebet	af	
fællesskab,	samvær	og	nærvær,	og	vi	
ønsker	at	kulturcaféen	i	Skårup	Hallen	skal	
være	vores	fælles	lokale	mødested	-	også	
for	gode	madoplevelser	-	hvor	familier	og	
venner	kan	mødes	til	et	par	hyggelige	
uforpligtende	timer	over	et	veltillavet	
måltid.	
	
Det	er	ikke	Claus	Holm	eller	Claus	Meyer,	
der	tryller	ved	gryderne	i	kulturcaféens	
køkken	-	men	vi	kan	garantere,	at	vi	altid	
kan	tilbyde	madglæde,	smag	og	nydelse	-	
også	på	en	helt	almindelig	onsdag.	Og	hvem	
har	ikke	lyst	til	en	gang	i	mellem	at	slippe	
for	at	stå	i	køkkenet	for	at	lave	aftensmad	
til	familien?	
	
Med	priser	der	er	til	betale	(50	kr.	for	
voksne	og	20	kg.	for	børn)	har	de	fleste	råd	
til	at	gå	i	byen	og	spise	-	og	hovedformålet	
med	disse	Spis	Sammen	arrangementer,	er	
netop	samværet	med	andre.		

	 	
Aftenens	madhold	Tom	Degn	Christiansen,	Trine	
Hansen	og	tovholder	Sonja	Møller	Jensen	i	
Kulturcaféens	køkken	d.24/10	
	
Til	Spis	Sammen	d.24.oktober	serverede	vi	
dansk	bøf	med	brun	sovs,	hvide	kartofler,	

bløde	løg	og	hjemmelavet	agurkesalat	-	
hertil	grønkålssalat.	Efterfølgende	havde	
Sonja	lavet	æblekage	med	flødeskum	til	
dessert,	som	kunne	nydes	sammen	med	en	
kop	kaffe	eller	the.	
	
En	af	de	sjove	og	dejlige	oplevelser,	som	
giver	os	lyst	til	at	være	frivillige,	fik	vi	mens	
vi	stod	i	cafékøkkenet	og	stegte	bøffer.	
Duften	af	dansk	bøf		havde	bredt	sig	til	
Tween-klubben	og	sidst	på	eftermiddagen	
kom	en	nysgerrig	og	måske	lidt	sulten	
dreng	fra	Tween-klubben	forbi	og	spurgte:	
	
"Det	dufter	godt	-	hvad	laver	I"?	
	
"Vi	laver	dansk	bøf	med	løg	-	du	kan	sige	til	
dine	forældre	de	kan	komme	om	en	time	og	
spise	med".	
	
Drengen	gik	straks	hjem	og	spurgte	
forældrene	om	de	ville	med	til	Spis	
Sammen	i	Skårup-Hallen.	
De	havde	dog	allerede	forberedt	lidt	tacos	
eller	tapas,	så	de	var	ikke	umiddelbart		
sådan	lige	at	overtale.	Drengen	var	dog	fast	
besluttet	på,	at	han	ville	have	dansk	bøf.	
En	time	efter	havde	vi	fornøjelsen	af	at	
servere	dansk	bøf	til	den	samme	drenge,	og	
han	havde	inviteret	4-5	af	sine	kammerater	
med	til	bords.	Når	man	så	efterfølgende	får	
at	vide	af	-	at	det	var	en	rigtig	god	dansk	
bøf	-	så	bliver	man	sgu'	lidt	glad.	Tak	for	en	
dejlig	og	positiv	oplevelse	drenge.	

	
Håber	forældrene	også	har	mulighed	for	at	være	med	
til	Spis	Sammen	næste	gang.........						
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Glade	familier	nyder	den	gode	mad	

I	godt	selskab	med	andre	frivillige	
	

En	del	af	Skårup	Idrætsforenings	hovedbetyrelse	nød	
tydeligvis	samværet	og	maden	inden	mødet	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
46	personer	var	mødt	op	til	Spis	Sammen	
denne	onsdag.	Tak	til	alle	fremmødte	-	
håber	I	har	lyst	til	at	komme	igen.	
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Onsdag	d.21.november	kunne	vi	byde	på	
lidt	af	hvert	med	en	sammensat	buffet	
bestående	af	paprikakrydret	gryderet	med	
svinekød	og	pølser	med	ris	og	
flødekartofler	samt	spidskålsalat,	lasagne	
og	pølsebrød.	Også	denne	gang	havde	Sonja	
sørget	for	lidt	sødt	til	kaffen	med	2	
smagfulde	hjemmelavede	
bradepandekager.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Formand	for	Skårup	Kultur-	og	Idrætsforening	Bo	
Tune	præsenterer	aftenens	menu	og	de	kommende	
arrangementer	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

Antallet	af	deltagere	rundede	67	personer,	
så	der	var	ikke	meget	mad	tilbage	og	det	er	
jo	sådan	vi	håber,	det	går	hver	gang	-	at	vi	
ikke	skal	smide	for	meget	mad	ud	men	at	
der	samtidig	er	nok	til	alle.	

	
	

	

	
	
Vi	er	glade	for	at	rigtig	mange	er	begyndt	at	
tilmelde	sig	via	Facebook	for	Skårup	
Idrætsforening	og	Kulturcenter,	og	hvis	
man	er	en	større	gruppe	-	en	familie	eller	
en	gruppe	venner	-	der	ønsker,	at	sidde	ved	
samme	bord,	vil	vi	opfordre	jer	til	senest	et	
par	dage	før,	at	reservere	de	nødvendige	
antal	pladser.	
	
	



69

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Betaling	for	Spis	Sammen	forgår	på	den	
måde,	at	man	"køber"	en	tallerken	ved	
ankomst.	Drikkevarer	betales	særskilt	-	der	
vil	dog	altid	være	kander	med	vand	på	
bordene	uden	beregning.		
	
Menuen	til	spis	sammen	er	ikke	altid	
annonceret	i	forvejen	-	og	hvem	vil	ikke	
gerne	overraskes?	
	
Menuen	er	årstidsbestemt	og	den	
12.december	står	den	på	gammeldags	
flæskesteg	med	sprød	svær	og	hele	det	
traditionelle	tilbehør	efterfulgt	af	
risalamande	med	kirsebærsovs.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Datoerne	for	Spis	Sammen	for	først	halvdel	
af	2019	er	allerede	nu	fastsat	til	den	
	
20.februar	-	10.april	-	8.maj.	

Kl.18.00	-	20.00	
	
Vi	glæder	os	til	at	se	jer	i	Kulturcaféen	i	det	
nye	år.	
	
Rigtig	glæde	jul	og	et	lykkebringende	nytår	
til	alle.	
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

Søren Jensen, IT-tekniker / Server
www.sj-solution.dk • e-mail: sj@sj-solution.dk  • Marslevvej 51 ST. MF, 5700 Svendborg

30 24 71 86
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Tekst: Vibe. Fotos: Vibe, Ulla og Getter 

Da Ulla og Getter ikke har holdt nogen fernisering, bringer vi blot  her 
en kort omtale af selve udstillingen samt billeder derfra.  
Hvis du endnu ikke har besøgt SKI og har set Ulla billeder, har du rig 
mulighed for dette, da Ullas billeder vil hænge i en lang periode denne 
gang.  
Udstilleren i januar og februar, Inger Halberg har nemlig meldt afbud 
pga. sygdom. Vi håber, at vi på et senere tidspunkt får mulighed for at 
vise Inger Halbergs billeder i SKI. 
Indtil januar udstiller Getter keramik-juleting i glasmontrerne ved ind-
gangen.   

Ullas udstilling består af helt nye malerier inspireret af Færøernes spe-
cielle farvetoner. Ulla er meget glad for Færøerne og rejser jævnligt dertil for at fange øernes helt 
specielle stemning. Lyset og farverne er noget helt specielt for Færøerne pga. øernes specielle place-
ring midt i det vilde Atlanterhav. På flere af Ullas nye malerier fornemmes da også en horisontlinje og 
på specielt billedet for enden af trappen, har Ulla valgt de mere dæmpede farvetoner. (Billedet ses på 
næste side). 
Da Ulla har fået mulighed for at hænge i yderligere 2 måneder, vil malerierne løbende blive skiftet ud.  
Så selv om vi har den samme udstiller i en lang periode, kan man møde helt forskellige malerier og ud-
tryk på væggene i SKI de næste måneder.  
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Skårup Kunstgruppe 

Hvis du er interesseret i at købe et af Ulas malerier, kan hun 
kontaktes på mail: ulla@dencher.dk og tlf. 23230906  

Et lille udsnit af Getters fine, originale julefigurer kan som nævnt ses lige ved indgangen. Her er figu-
rer til en unikt krybbescene, små engle og juletræer i raku samt små og store nisser i rødler. Getter 
bruger det tunge organiske materiale til at forme små, finurlige figurer, som både udtrykker sarthed 
og lethed, men som jo også i kraft af materialet er robuste i udtrykket. 
Hvis man er interesseret i at købe nogle af Getters figurer, kan man kontakte Getter eller besøge hen-
des værksted efter nærmere aftale. 

Boelsmosevej 15, Oure, 62281433, getterhundstrup@gmail.com 

På Ullas hjemmeside kan man se flere af hendes flotte, farvestrålende malerier: www.dencher.dk  

 
Kontakt Vibe: 41609211 / Ulla: 23230906 

            Mange hilsner Kunstgruppen  
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Glædelig jul og godt nytår 
fra Folk & Fæ
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Kære Folk & Fæ læser!
Ja, så kan det være dig, der til næste blad laver en side i Folk & Fæ.

For snart mange år siden efterlyste jeg indlæg fra bladets læsere.

Det stoppede, da vi fik en række dygtige skribenter.

Vi har stadig alle de dygtige skribenter, men nu åbner vi igen op for, at bladets læsere kan 

indsende en side, som kan have interesse for vore læsere.

Vi starter i februarnumret med at åbne op for, at vores læsere kan bruge 2-3 sider i bladeet.

Men – men – men !

Der er nogle regler, der skal overholdes:

Overskriften er: En Folk & Fæ læser skriver

Navn og adresse på indsenderen og evt. fotografen skal stå lige under overskriften.

Du har en hel side til din rådighed.

Udnyt siden så godt som muligt med tekst og billeder, da hver side i bladet koster 453,85 kr.

Vi bringer ikke indlæg om det sædvanlige politiske kævleri.

Vi bringer ikke indlæg om sure opstød om hundelord på fortovet eller om en ny ubehøvlet nabo.

Vi bringer ikke indlæg, der skal besvares af andre. - Vi bringer dit indlæg uden ændringer.

Kort sagt: Det er ikke noget læserbrev til en debat i dagspressen, men det er dit indlæg til nogle 

gode forslag, nogle nye ideer eller nogle gode oplevelser, som du gerne vil delagtiggøre vore 

læsere i.

Dit indlæg skal sendes til redaktøren senest en uge før deadline, som altid er:

Den 1. mandag kl. 17.00 i alle lige måneder. Husk derfor! Afsend dit indlæg en uge før mandag 

d. 4 februar. (mandag d. 28. januar)

Disse sider er kun for private. 

Kontakt redaktøren, hvis du har spørgsmål.

Vi glæder os til at modtage dit indlæg.

Og så har vi den sædvanlige opfordring til alle vore læsere.

Kontakt redaktøren eller en fra bladgruppen, hvis du kender til en god historie, vi skal bringe i 

Folk & Fæ.

Vi kalder det: Tip en god historie til Folk & Fæ. 

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



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

folkogfae.dk

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

D. 31. december til 20. januar
Indskrivning på Skårup Skole

Onsdag d. 9. januar 17-19
Informationsmøde om indskrivning på Skårup 

skole

Fredag d. 18. januar kl. 18.30
Mad og musik i Kulturcaféen

Onsdag d. 23. januar kl. 18
Underholdning med Mads Toghøj

Mandag d. 28. januar 2019 kl. 18
Damgårdsklubben afholder generalforsamling, 

på Damgården.

Onsdag d. 6. februar kl. 14
Foredrag om de nyeste færdselstavler og -regler.

Lørdag d. 23 februar 2019
Inca Spejderne har Avisindsamling i Skårup

Onsdag d. 27. februar kl. 18
Fastelavnsspisning, kaffe og fastelavnsboller

Mandag d. 4. marts kl. 18 -22.30
Skårup Bylaug holder middagsaften for alle 

mænd bosiddende i Skårup Sogn

Nye arrangementer: 

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

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

Nyt arrangementer i Kulturcafeen-; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

49 22  49 44GRAFiSK
      

Tak for opbakningen, vi glæder os til et nyt og spændende år :-)

ønsker alle en glædelig  jul og et godt nytår


