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Kære Folk & Fæ læser!
Tirsdag d. 19. november 2013 afholdes kommunevalg.  

Traditionen tro giver lokalbladet Folk & Fæ plads til alle  

lokalpolitikere, der er anmeldt til at opstille for et  

godkendt parti.

Alle lokalpolitikere inviteres hermed  

til hver at lave en side i bladet, som de  

frit kan disponere over. 
Deres indlæg bringes i næste nummer af bladet.

(Indlæggene bringes i en rækkefølge foretaget ved  

lodtrækning på Folk & Fæ redaktionsmødet d.7-10-13)

Betingelserne for at kunne deltage er:

Politikeren skal have fast bopæl i 

”vores distrikt” som er:

Skårup 5881

Vejstrup 5882

Oure 5883
(Folk & Fæ redaktionen må derfor kende til politikerens  

private adresse og telefonnummer)

Efter valget tirsdag d. 19. november 2013 vil 

Folk & Fæ besøge samtlige lokale politikere, 

der er blevet valgt ind i Svendborg byråd.
Det gør vi naturligvis for at høre, om de kan gøre en  

forskel - - noget positivt i forhold til deres nærmiljø.

Det kunne f.eks. være et spørgsmål som:

Hvad vil/kan du gøre for at bustrafikken bliver  

reetableret i lokalområdet?

Men – men – men - - 

Allerførst skal vi jo have valgt nogle lokalpolitikere ind i  

Svendborg byråd.

Det er jo helt op til vælgerne, og Folk & Fæ afholder sig  

fuldstændigt fra at anbefale nogen frem fra andre, - - -  

bortset fra at det forhåbentlig er en fordel for  

lokalområdet at have nogle politikere i byrådet.

Ja, py-ha!!! Det var en ordentlig svada. - - - Men så er  

der heldigvis også 4 år indtil næste kommunevalg.

Deadline for næste blad er:

Mandag d. 7. oktober kl. 17,00

Afleveres i vores postkasser i SuperBrugsen eller  

sendes til Anja:   anja@skaarupgrafisk.dk     

Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ

Henning Philbert
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Folk & Fæ indsamlergruppen juni 2013
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Folk & Fæ indsamlergruppen juni 2013

31,455,50 kr.
Ja, så mange penge blev der indsamlet, da det sidste nummer af Folk & Fæ blev omdelt af vores  

trofaste indsamlergruppe, der endnu engang indsamlede et helt fantastisk flot beløb. 

Derfor en stor tak til den flittige og trofaste indsamlergruppe. - Det er helt utrolig glædeligt, at  

der i disse krisetider blev indsamlet så mange penge.

En helt særlig varm tak er der naturligvis tll alle jer, der lagde penge i raslebøsserne, da de kom  

rundt på ruterne, og naturligvis også til alle dem, der betalte på anden måde.

Hvis du ikke var hjemme, da indsamleren kom forbi, kan du stadigvæk støtte lokalbladet ved at  

overføre et beløb via netbank til vores konto:

Svendborg Sparekasse Reg. nr. 0819 Kontonummer 819-56-11123.
Her på redaktionen er vi naturligvis glade for det signal, som bladets læsere sender ved at give så  

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

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

Vi kommer rundt med raslebøsserne igen til juni 2014.

Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert
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Finder min plads…   Tekst: Anders Carlsson. Foto: Henning 

”Spirer i leg, mærker mit jeg, som vinden mod friskrøde kinder. Åbner en dør, nu hvor jeg tør 
forvandles og skabe minder…” ( Fra Vejstrup Efterskoles sang ”Finder min plads”, skrevet af to af 
skolens ansatte, Anne Tingager og If Ofodile) 

Midt i den hedeste 
sommertid, mens 
høstmaskinerne så småt er 
begyndt at meje markerne 
og humlebierne summer sig 
vind og skæve i bare 
beruselse over 
lindetræernes blomsterstøv, 
har vores lokale hoffotograf 
og Deres udsendte sat 
hinanden stævne på en af 
egnens store 
kulturinstitutioner, Vejstrup 
Efterskole. Vi vil forsøge at 
få sat ord og billeder på 
skolens levende og 
afvekslende hverdag.  

Selv om vi besøger skolen 
midt i sommerferien er der 
masser af liv og aktiviteter 
på stedet, og straks ved 
ankomsten bliver vi mødt af 
et mylder af dansende, 
springende og legende børn 
og unge. 

”Forstander Esben Jensen tager imod” 

De tager del i ”Camp Vejstrup”, som er et af flere sommerferietilbud, børn og unge fra hele landet 
og det meste af den øvrige verden benytter sig af på skolen.  

”Der er liv på skolen hele tiden, året rundt. Også nu i sommerferien”, fortæller skolens forstander, 
Esben Jensen, som tager imod os for at fortælle om skolen og vise os de fantastiske rammer for alt 
det, der foregår her til dagligt. ”I sommerens løb har der bl.a. været karateudøvere, børn og unge 
med dansk baggrund, som bor i det store udland og som kommer her for at opleve dansk kultur og 
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sprog, og nu altså Camp Vejstrup, som er 4 dage med et fællesskab omkring gymnastik, spring, 
dans, sang og friluftsliv. 

”Camp Vejstrup med klatring og 
friluftsliv” 

Alle sommerens aktiviteter er med til at 
holde gang i skolens puls, og det er 
fantastisk inspirerende for os alle, men 
selve skolens hjerterum udgøres 
selvfølgelig af vores efterskolehold i de 
10 måneder, de bor på skolen og er med 
til at efterleve og bære vores fælles 
værdier videre. Vi har ca. 220 elever og 
vi tager imod et nyt hold den 11. august. 
Den årligt tilbagevendende velkomstdag 
bliver ved med at være lige spændende, 
uanset at jeg efterhånden har været i 
efterskoleverdenen i 40 år. Jeg er lige så 
forventningsfuld og glæder mig lige så 
meget til at tage imod det kommende 
elevhold, som første gang jeg prøvede 
det.”. 
 
Camp Vejstrup med Dance på plænen” 

Før Esben Jensen blev forstander for 
Vejstrup Efterskole i 1997, havde han 

været lærer på Nr. Broby Fri- og Efterskole og Glamsbjerg Fri- og Efterskole. ”Jeg trængte til nye 
udfordringer og kiggede målrettet efter en stilling som forstander på få udvalgte efterskoler, som 
ikke var ”kombinerede”, hvilket vil sige, at de ”kun” var efterskoler og ikke havde friskoleafdeling 
knyttet til.”, fortæller Esben og fortsætter: ” Jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik mulighed for 
at være med til at udvikle og præge netop Vejstrup Efterskole. Da jeg kom her var det åbenlyst for 
mig, at der var et stort udviklingspotentiale på stedet. Der var meget godt at bygge videre på. Det 
var og er en skole med stærke traditioner og med et værdigrundlag, som jeg synes må være helt 
afgørende for en god og levende efterskole.” På spørgsmålet om, hvad det værdigrundlag så 
indeholder, svarer Esben: ”Det er altid svært at svare på, uden at det bliver lidt floskelagtigt. Det er 
noget med et forpligtende fællesskab, båret af ansvarlighed og respekt for hinanden. Men alle de 
ord bliver let til tomme floskler, hvis det hele ikke efterleves helt konkret i hverdagen. Det er 
fuldstændigt afgørende for mig, at de elever, der går her og fortsætter herfra videre ud i livet, er 
ordentlige mennesker. Og med ordentlige mennesker mener jeg hele mennesker, der ikke tror, at 
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de er mere værd som mennesker, bare fordi de har fået et særligt talent for at dyrke gymnastik 
eller anden sport. Hvis de er dårlige kammerater og menneskeligt set er dårlige forbilleder for de 
andre elever på skolen, ja så nytter det ikke noget, at de kan udføre selv de mest fantastiske spring 
til vores opvisninger eller sparke bolden i kassen hele tiden. For man skal ikke udfolde sine egne 
nok så fremragende evner på bekostning af de andre. Til dét at være et ordentligt menneske hører 
simpelthen en ydmyghed overfor alt det, man har fået givet. Alt det, man måske er blevet 
privilegeret med. Og det kræver respekt for andre og stor ansvarlighed. Og så kræver det tillid og 
åbenhed.” 

”Camp Vejstrup i springhallen” 

Rundvisningen på skolen begynder i spisesalen, som danner en stor, lys og smuk ramme om alle de 
daglige måltider. Eleverne spiser fælles, og det er en vigtig pointe, understreger Esben. ”Vi er en 
stor efterskole med mange elever, men det er vigtigt for os, at eleverne oplever et bærende 
fællesskab, også omkring spisningen. Her samles vi, ligesom vi samles til morgensamling med 
fortælling og sang. Og så beder vi Fadervor, som noget helt naturligt, også for at holde hinanden 
fast på, at vores fællesskab er en del af noget, der er meget større end det, vi sådan lige kan se og 
forstå.” 
”Esben foran den store springhal” 

Esben går hen til et af de mange 
smukke billeder, som pryder ikke 
bare spisesalen, men også mange 
andre af skolens flotte lokaler og 
rum. ”Rammerne for elevernes 
hverdag betyder også meget. At her 
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er smukt og spændende at færdes. Jeg holder meget af billedkunst, og vi har mange kunstværker 
hængende rundt omkring på skolen. En af de kunstnere, vi holder meget af er Frank Buchgraitz.” 

Vejstrup Efterskoles historie strækker sig helt tilbage til 1867, en periode med store 
samfundsmæssige forandringer og en periode, der forvandlede det danske samfund markant. 
Oprindeligt var her en højskole, men ved optakten til 2. verdenskrig fik højskolen så store 
økonomiske problemer, at det blev oplagt at fortsætte med en efterskole i stedet for. Sidenhen 
har skolen udviklet sig kolossalt på alle mulige måder.  

”Det er hele tiden vigtigt at tænke i nye baner og udvikle skolen, og det gælder både hvad rammer 
og indhold angår.”, understreger Esben. ”Vi er hele tiden nødt til at se på, hvilke krav de unge og 
deres forældre stiller til værelser, springhaller, opholdsrum og andre faciliteter. For tiden 
overvejer vi for eksempel, hvilke prioriteringer vi skal foretage – om vi først skal investere i 
yderligere forbedringer af elevernes værelser - eller om vi skal udbygge den eksisterende 
opvisningshal – eller om vi skal bygge foredragssalen om, så den bliver mere ”amfi-agtig” - eller 
om vi skal tage fat på at bygge en helt ny dansehal, som vil give os en god mulighed for fagligt set 
at lægge nyt ovenpå vores i forvejen meget høje standard i gymnastikundervisningen. Som jeg ser 
det, vil det nemlig være spændende for gymnastikken at blive inspireret af forskellige udtryk 
indenfor dans. Men uanset, hvad vi tager fat på, er vi hele tiden nødt til at prioritere og sådan er vi 
nødt til at se fremad og skabe nye visioner for skolens fremtid, samtidig med, at vi skal forny de 
daglige rammer og sikre smukke omgivelser med kvalitet og høj standard.” 

Vi er nu nået til skolens store springhal. Mens Esben viser rundt i salen, er der fuld gang i den store 
flok af børn og unge, som deltager i Camp Vejstrup. Han lader blikket vandre rundt i den smukke 
og topmoderne hal. ”Springhallen her er et godt eksempel på, hvordan vi hele tiden må se fremad 
og udbygge det eksisterende. I begyndelsen af det nye årtusind byggede vi en lille springsal, og 
senere, i 2009 føjede vi så den store hal her til. Og den kan vi slet ikke forestille os at skulle 
undvære i dag. Den er en helt afgørende forudsætning for meget af gymnastikken her på stedet.”  

”Camp Vejstrup i springhallen” 

Vejstrup Efterskole har en stærk 
gymnastik-profil og en markant 
boglig profil. Esben understreger, at 
skolen har meget høje ambitioner 
særligt på de områder: ”Det er vores 
erklærede mål at være blandt de 
allerbedste efterskoler i landet, rent 
gymnastikmæssigt. Ud over 
fantastiske ydre rammer kræver det 
en meget høj faglighed og 
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kompetence hos de ansatte gymnastiklærere. Det lægger vi ikke skjul på. De seneste år har 
konkurrenceelementet udviklet sig en hel del. Vi deltager i TeamGym, Grand Prix og 
Powertumbling, alt sammen konkurrencer, hvor eleverne kan vælge at lade deres gymnastiske 
evner udfordre en ekstra tak. Men uanset elevernes gymnastiske niveau, er det et overordnet mål, 
at eleverne mærker fællesskabet ved gymnastikken. Det gælder både i den daglige undervisning 
og ved de mange opvisninger, som vi traditionelt deltager i. Det bliver til 25-30 opvisninger på 
årsplan.”, fortæller Esben og han fortsætter:  

”Camp Vejstrup, kajak-roning” 

”Et af de nyere tiltag og en af de allerstørste oplevelser på opvisningssiden er ”Det Fynske 
Gymnastikombardement” i Arena Fyn i Odense. Det er en opvisning, et show, som Vejstrup 
Efterskole laver i samarbejde med to andre fynske efterskoler, Ringe og Bernsdorffsminde en gang 
om året. En eksplosion i lys og farver, musik og synsindtryk og et bombardement i gymnastisk 
udtryk og bevægelse. Det skal virkelig opleves, og det er der da også mange mennesker, der har 
gjort. Flere tusind, som jeg er sikker på har fået en oplevelse af de helt store. Det er blevet en stor 
succes, som har givet gymnastikken og efterskolerne en fantastisk PR. Det gav så det hele en 
ekstra tand, da TV Fyn sendte 3½ time fra showet, sidst vi indtog Arena Fyn her tidligere på året. 
Ud over de tre efterskolers elevhold deltog bl.a. også en række hold, sat sammen af tidligere 
elever fra skolerne. Her på Vejstrup har vi jo Lilleholdet, som består af en gruppe tidligere elever 
fra skolen, der mødes regelmæssigt her og holder gymnastikken og fællesskabet ved lige.” 

Mens vi kigger på de mange aktive børn og unge i den store springhal, bevæger samtalen sig ind 
på efterskolernes situation anno 2013. Da Esben begyndte sit virke i efterskoleverdenen i 1970-
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erne var der ca. 100 efterskoler i Danmark. I dag er der ca. 250. ”Udviklingen har betydet, at flere 
og flere skoler skærper deres profil. Det bliver sværere og sværere at holde efterskole og få nok 

 elever, hvis man melder ud, at man er en almen grundtvigsk efterskole. Det er vi jo også her i 
Vejstrup, det er hele vores idégrundlag, men ud over det har vi en klar profil. Det betyder, at 
elever og forældre ved, hvad de kan forvente af os i den måde, vi konkret efterlever og udfolder 
idégrundlaget.” 

”Camp Vejstrup i springhallen” 

Esben fortsætter nu sin rundvisning ud 
foran springhallen og fortsætter: 
”Ligesom gymnastikken, har vores 
boglige fag en stærk profil. Derfor gør 
vi også meget ud af at udvikle den side 
af skolelivet. Vi er jo en skole for 9. og 
10. klasse, fordelt på ca. 50 elever i 9. 
kl. og ca. 170 elever i 10. kl.. Det er en 
god fordeling, som også afspejler den 
generelle tendens, at mange unge 
bruger 10. klasse som et år at komme 
på omgangshøjde i deres eget liv på og 
få en oplevelse af fællesskab for resten 
af livet. Men for godt ti år siden kom 
efterskolernes 10. kl. under pres, da 
visse politikere begyndte at stille 
spørgsmålstegn ved det fornuftige i at 
bruge sit 10. kl. år på en efterskole. 
Den tanke er heldigvis begravet, selv 
om DI forsøger at vække den til live. 
Under alle omstændigheder er det 
hele tiden nødvendigt at tænke nyt 
hvad angår den boglige undervisning af 
især 10. kl.. Det kræver også høj 
faglighed og kompetence hos de 

boglige lærere. Og evnen til at tænke i nye baner. Frygten for, hvad politikerne kunne finde på af 
ukloge tiltag imod 10. kl. på efterskolerne fik mig allerede dengang til at barsle med idéer om en 
linjebaseret undervisning for 10. kl. Idéerne blev dog lagt ned i skuffen igen”. Esben fortæller, at 
man for et par år siden tog idéerne frem af skuffen og det har resulteret i, at man nu har fire 
boglige linjer for 10. kl.: Innovationslinjen, Cambridgelinjen, Samfundsfaglig linje og 
Naturvidenskabslinjen. ”Meningen med linjerne er, at de unge får en anderledes mulighed for at 
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pejle sig ind på, hvor deres kompetencer og interesser ligger. De står jo på spring til 
uddannelsessystemet, og den mere linjebaserede undervisning giver dem en god mulighed for at 
vinkle deres indgang til deres videre forløb i systemet.”, fortsætter han. 

”Camp Vejstrup, en flot saltomortale” 

”Som du nok kan høre, er udvikling og 
fornyelse hele tiden nødvendigt. Det at 
holde efterskole er en evig og spændende 
proces, som kræver, at alle medarbejdere 
er med i udviklingen. Har man et 
utålmodigt temperament, er det vigtigt at 
holde sig selv fast på, at alle skal med. Vi 
er 40 ansatte på skolen, og det er helt 
afgørende for mig som forstander, at 
medarbejderne føler sig som en del af livet 
her og er med i fremtidsplanerne, og at 

skolen samtidig er et godt sted at arbejde for alle i hverdagen. Jeg oplever, at alle medarbejdere, 
lærere, det praktiske personale, alle har et stort engagement og en meget høj faglighed i alt, hvad 
de foretager sig.” 

Mens vi har talt om efterskolens fremtid og udvikling, har vi bevæget os gennem den ene lyse 
gang og korridor efter den anden, afløst af hyggelige kroge med spændende billeder på væggene 
og smukt interiør. Vi sidder nu på Esbens kontor, og samtalen bevæger sig fra de store planer til 
den virkelighed og det samfund, efterskolen er omgivet af. Esben tager hul på den del af skolelivet 
med at konstatere, at efterskolerne hele tiden vil opleve opgangs- og nedgangstider: ”Sådan vil det 
nok altid være. I øjeblikket er en del efterskoler under pres. Det gælder ikke os, og jeg tror, at det 
skyldes mange faktorer. Vi er en skole med en klar og tydelig profil og med en gruppe meget 
dygtige og kompetente medarbejdere. Vi er desuden privilegerede med at rekruttere elever som 
virkelig vil det her og som søger en efterskole med højt til loftet, både på den ene og den anden 
måde. Det at melde sig ind som elev på en efterskole kræver, at man har afstemt sine 
forventninger med skolen og kender til skolens profil og grundholdninger. Jeg tror, at det er en 
kvalitet hos os, at vi så klart melder alt det ud på forhånd og at vi er kendt vidt og bredt for at give 
vores elever et uforglemmeligt år på skolen. Med kvalitet i undervisningen og med fællesskab og 
intensitet.” 

På spørgsmålet om, hvor eleverne så kommer fra, svarer Esben: ”Geografisk set får vi flere og flere 
elever fra det sjællandske område. Netop dér har der historisk set ikke være nogen særligt 
udbredt tradition for at sende de unge på efterskole. Af det kommende holds 220 elever, kommer 
de 100 fra Sjælland. Men stadigvæk kommer hovedparten fra Fyn og Jylland. De senere år har vi 
også fået flere og flere elever fra vores lokale område.”  
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Esben fører nu samtalen hen på den helt nye generation af efterskoleelever: ”Mange af eleverne 
kommer desuden fra hjem og familier, som ikke har nogen tradition for at gå på efterskole, og det 
er selvfølgelig en ny udfordring. Sidste år blev jeg f.eks. af en af forældrene opfordret til at fortælle 
eleverne, hvorfor vi overhovedet tager ud med hele elevholdet til forårets mange 
gymnastikopvisninger rundt om i landet. Noget, vi jo bare altid har gjort, men også noget, der ikke 
er indlysende og selvfølgeligt for alle. Det er langt fra alle elever og forældre, der på forhånd 
kender til efterskolernes traditioner og historie. Det giver nye og spændende udfordringer, også i 
det daglige liv på skolen.” 

På Esbens kontorbord ligger det nyeste nummer af ”Efterskolen” (Efterskolernes fagblad). På 
forsiden står: ”Gratis magasin til forældre. Hjælp dit barn godt i gang på efterskolen.” Jo, det nye 
efterskoleår kalder og nærmer sig hastigt. Esben kigger hen på bladet, ser frem for sig med sit 
underfundige og stille smil og siger så: ”Tja, hvis bare forældrene kunne give slip på deres børn for 
en tid og stole på, at alt det, de har givet deres børn med i bagagen gennem barndommen også 
giver deres børn de allervigtigste og nødvendige forudsætninger for at få et fantastisk år på 
efterskolen. Et år, hvor de unge oplever et fællesskab, der er helt unikt og som får betydning for 
resten af deres liv. Ja, hvis forældrene kunne give slip og turde stole på, at de ansatte på 
efterskolerne nok skal hjælpe deres barn godt i gang med forløbet.” 

På spørgsmålet om, hvordan Esben ser efterskolernes fremtid, svarer han eftertænksomt: ”Jeg er 
spændt på, om den grundtvigske skoletanke og idéen om det forpligtende fællesskab kan overleve 
i fremtiden. Jeg tror selv på tanken, og mine mange år i efterskoleverdenen har da også overbevist 
mig om, at de grundværdier, som vores skole bygger på, også må være de bærende, når vi tager 
fat på det liv, der venter på den anden side af efterskolen. Det er vigtigt, at vores elever finder 
deres plads i den sammenhæng, et efterskolehold udgør. Og det er vigtigt, at de her får de bedste 

forudsætninger for også at finde deres 
plads, når de forlader skolen. Så de 
kan fortsætte deres videre liv som 
ordentlige og hele mennesker. Og så 
de kan få mod til at forvandles og 
skabe dyrebare minder i de 
fællesskaber, de kommer til at åbne 
dørene ind til.” 

For flere oplysninger om Vejstrup 
Efterskole, se www.vejstrup.dk 
 

Esben ved et af Frank Buchgraitzs 
skønne malerier.” 
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JKP-BYG
Murermester  Jens Pedersen
Nyborgvej 516, Skårup
Mobil  20 21 86 06

JKP-BYG  62 23 23 06

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

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

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

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

v/Søren A. Hansen

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

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

Smutvej 45881 SkårupTlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dk

SKÅRUPgrafiskö
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 18 

 
 
 
 
 

      Skårup Pensionistforening 
 
Skårup Pensionistforening 
 
Efter en god forårs sæson og en rigtig vellykket tur til Gavnø Slot er vi nu  klar med efterårets- og 
vinterens program 

                               
 
Onsdag den 7 august kl. 1800 
Som vi plejer starter vi med en grill aften med alt hvad dertil hører. 
 
TORSDAG den 19. september kl. 0830 
Efterårets tur går i år til DEN BLÅ PLANET i København . Prisen  på 500 kr. er incl.  middag og 
entre på Den Blå planet. 
Husk tilmelding efter først til mølle princippet på 62231558. Der plads til 41 personer. 
 
Onsdag den 2. oktober kl. 1700 
Høstfest. Troels Mylenberg holder høsttalen. Derefter spisning. 
 
Onsdag den 16, oktober kl. 1400. 
”Den sidste vilje” Bedemand Morten Bytoft holder fordrag 
 
. 
 
 

 
                                      Pensionist-husets Støtter 
Søndag den 1. september kl, 1400. 
Søndags matine. Underholdning og kaffebord med forskellige kager. 
 
Kortspille holdet starter op igen den 2 september kl. 1400. 
Nørkle eftermiddagene starter op igen den 10 september kl. 1330 
På begge hold er der plads til flere.  
Det er bare at møde op.Kom ud og mød nye mennesker og få nye venner. 
Hyggeligt samvær og masser af godt humør. 
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  Sommerfest d. 24. august    
2013 kl. 15-22

Der er lagt op til en fest for hele familien 
Kom og deltag i 

   

  Der er lagt op til en fest for hele familien. 
Kom og deltag i bordtennisturnering, fordboldturnering

Skårup Open i beachvolley.
Prøv Streetbasket, Tennis eller hoppeborgen

Du kan leje en plads for 200 kr. til vores loppemarked 
Er du den fødte konditor? Vær med i den store Kagedyst

Vind flotte præmier i Tweenklubbens tombola
Vi byder på wellness, nyt hår og flotte negle

Underholdning fra musikscenen. Ungdomsfest i telt med DJ
Godt til ganen: Popcorn, slushice, kaffe og kage, is, fadøl, 

sodavand, aftensmad og meget mere.

Vi håber på at se jer alle på sportspladsen ved hallen!
Arrangør:

Hele overskuddet går til inventar og 
indretning af  det nye Kultur- og Idrætscenter

Har du en god idé, eller har du lyst til at stå for en aktivitet, 
vil du sælge dine lopper eller deltage i den store kagedyst? 

Så kontakt Sus tlf. 29474353 eller Lisbeth tlf. 22334405 eller 
på mail: lisbethteglbjaerg@gmail.com 

Sommerfest	  d.	  24.	  august	  2013	  kl.	  15-‐22	  
Der	  er	  lagt	  op	  til	  en	  fest	  for	  hele	  familien.	  Kom	  og	  deltag	  i	  	  

Bordtennisturnering	  

Fordboldturnering	  

Skårup	  Open	  i	  beachvolley	  

Prøv	  Streetbasket,	  Tennis	  eller	  hoppeborgen	  

Du	  kan	  leje	  en	  stand	  til	  vores	  loppemarked	  

Er	  du	  den	  fødte	  konditor?	  Vær	  med	  i	  den	  store	  Kagedyst	  

Vind	  flotte	  præmier	  i	  Tweenklubbens	  tombola	  

Vi	  byder	  på	  wellness,	  nyt	  hår	  og	  flotte	  negle	  

Underholdning	  fra	  musikscenen	  

Ungdomsfest	  i	  telt	  med	  DJ	  

Godt	  til	  ganen:	  Popcorn,	  slushice,	  kaffe	  og	  kage,	  is,	  fadøl,	  sodavand,	  aftensmad	  og	  meget	  mere.	  

Vi	  håber	  på	  at	  se	  jer	  alle	  på	  sportspladsen	  ved	  hallen	  

Arrangør:	  Skårup	  Kultur-‐	  og	  Idrætscenter	  	  

Hele	  overskuddet	  går	  til	  inventar	  og	  indretning	  af	  det	  nye	  Kultur-‐	  og	  Idrætscenter	  

Har	  du	  en	  god	  idé,	  eller	  har	  du	  lyst	  til	  at	  stå	  for	  en	  aktivitet,	  så	  kontakt	  Sus	  tlf.	  29474353	  eller	  Lisbeth	  tlf.	  
2334405	  	  

	  

	  

	  

Hvorfor	  skal	  du	  støtte?	  

Facelift	  i	  cafeen,	  ny	  opvaskemaskine,	  ovn,	  
køledesk	  m.m.	  -‐	  180.000	  kr.	  
Kulturcafeen	  skal	  gerne	  indrettes	  med	  scene	  
og	  lyd	  og	  lys	  -‐	  130.000	  kr.	  
Nye	  møbler	  til	  kulturcaféen	  -‐	  30.000	  kr.	  
Tweenklubben-‐indretning:	  hyggemøbler,	  
bordfodbold,	  minikøkken	  -‐	  20.000	  kr.	  
Klatrevæg	  -‐	  6000	  kr.	  
Mødelokaler	  -‐	  indretning	  med	  borde,	  stole,	  
projektor	  og	  tavle	  -‐	  60.000	  kr.	  
Multifunktionel	  legeplads	  til	  Tweenklubben	  -‐	  
60.000	  kr.	  
3	  brandsikre	  vinduer	  mellem	  Fitness	  og	  
hallen	  -‐	  45.000	  kr.	  
Lettere	  renovering	  af	  parkeringsplads	  -‐	  15.000	  kr.	  
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Annes boghylde 

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

 
Morten Brask: En pige og en dreng 

Morten Brask er kendt for de to fremragende romaner ”havet i Theresienstadt” og ”William 
Sidi´s perfekte liv” 

Den navnløse fortæller møder den smukke, mørke Maya på universitetet og er forelsket ved 
første blik. Hun flytter fra sin tidligere kæreste ind hos ham. Maya er fuldstændigt besat af 
ønsket om at få et barn og han indvilliger modstræbende fordi han ikke vil miste hende. Men 
tingene går ikke som planlagt. Parret begynder på udmarvende hormonbehandlinger, der efter 
flere forsøg resulterer i en tvillingegraviditet. I sjette måned kommer der moderkageløsning, 
og der må foretages kejsersnit. De opholder sig længe på hospitalet, både før og efter 
fødselen. Aldrig før er en neonatalafdeling og kuvøsebørn skildret så indgående af en mandlig 
forfatter. Her er angsten for at miste, glæden over de små skridt fremad, og nærværet, når det 
lykkes at berolige børnene med en hånd ind i kuvøsen. Alligevel sker det tragiske : efter et par 
dage i kuvøse dør begge tvillingerne. Denne roman har Morten brask skrevet med 
udgangspunkt i sin egen personlige tragedie og der er ingen tvivl om at han har skrevet den 

som en slags selvterapi. Man kunne godt frygte at den var blevet meget privat og sentimental. Det er den på ingen måde blevet, 
Brask har med sin skrivestil formået nøgternt at beskrive sorgen så den næsten bliver ubærlig for læseren. Brask kan godt 
sammenlignes med Jens Christian Grøndahl, som også kan det der med at beskrive følelser set fra en mands synsvinkel. Jeg følte 
mig dybt berørt og tæt inde på livet af de stakkels forældre. Forfatteren har med sit smukke og sanselige sprog skrevet en 
fremragende og meget tårefremkaldende roman, som fortjener mange læsere og meget hæder.  

Yrsa Sigurdardottir : Jeg skal huske dig 

Islændingen Yrsa Sigurdardottir er kendt for sin krimiserie med advokaten Thora 
Gudmundsdottir. 
Med denne bog er hun i en helt anden boldgade - det er nemlig en en spøgelseshistorie der får 
nakkehårene til at rejse sig – selv min datter på 19 der er garvet gyserfilmsfan, synes at den var 
uhyggelig og ikke til at slippe igen. At den ifølge forfatteren er delvist baseret på en sand historie 
gør den ikke mindre uhyggelig. 
Fortællingen kører i to spor, i det ene følger man psykiaterens efterforskning af nogle selvmord 
samt hans sorg over sønnens forsvinden for 3 år siden. I  det andet spor følger vi Katrin der  
sammen med sin mand og veninde købt et hus på det gamle fiskerleje Hesteyri. Planen er at 
huset skal sættes i stand og der skal laves et lille hotel. De flytter til øen, der er helt 
mennesketom og med færgen som eneste forbindelse til omverden. Men måske er de ikke 
alene…. Mystiske og uhyggelige ting begynder at ske. 

På Hestereyi begynder restaureringen af huset at smuldre i takt med at de uhyggelige hændelser eskalerer. Her druknede for en 
del år siden en mor og søn og på samme tid forsvandt et andet barn. 
Fang stemningen her:”Den gnaskende lyd er begyndt igen, sammen med en ulækker, udefinerbar lugt. Lugten kunne bedst 
beskrives som en blanding af tang og råddent kød. Stemmen taler igen, men nu lidt højere og mere klart: “Du må ikke gå. Du må 
ikke gå endnu. Jeg er ikke færdig kvinde”  

Læs den ikke en mørk efterårsaften hvor vinden tuder i træerne og skygger bevæger sig uden for vinduerne.  Fang stemningen 
her :”Den gnaskende lyd er begyndt igen, sammen med en ulækker, udefinerbar lugt. Lugten kunne bedst beskrives som en 
blanding af tang og råddent kød. Stemmen taler igen, men nu lidt højere og mere klart: “Du må ikke gå. Du må ikke gå endnu. 
Jeg er ikke færdig kvinde”  
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Se skolekredsens hjemmeside 

www.hiskaarup.dk for mere info 

 

NB. I tilfælde af 
regnvejr, afholdes 
arrangementet i 
Seminariets 
festsal.  
Kom alligevel!!!! 

 

Vi har bestilt sol 
og blå himmel, så 
vi rigtig kan nyde 
Parkens smukke 
træer og de 
skønne bygninger. 

 
Igen i år inviterer Skolekredsen Højskolen i Skårup til 

Kulturfest i Seminarieparken  
lørdag den 14. sept. kl. 13-17 

under temaet 

'Højskolesangen undercover' 
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Sidste års Kulturfest var en stor succes med mange 
mennesker og højt humør. 

Vejret var det flotteste septembervejr, så vi krydser 
fingre for, at vi er lige så heldige i år. 

Diverse ideer eller forslag 
meldes til Skolekredsen  

på tlf.2194 7922  
senest mandag den 2.9. 

Der kan både købes øl, 
vand, lidt at spise, 

kaffe og kage  
og andet godt. Kender du et band eller andre, der 

måtte ville spille med på temaet, kan 
du ringe til os. 

Sidste nyt om Højskolen i Skårup: 
Skolekredsen arbejder flittigt hen imod at starte de første én-
dagskurser op her til november. Vi har som bekendt endnu ikke 
mulighed for at tilbyde overnatning, så vi planlægger med at starte 
i det små og er ved at strikke et spændende program sammen, som 
vil løbe på enkeltdage hen over vinteren 2013-14. 

Til Kulturfesten kan vi fortælle mere om planerne og forhåbentlig 
uddele foldere med kursernes form og indhold. 

Har du lyst til at være med i arbejdet, er det stadig muligt at 
deltage. Vi holder som regel et ugentligt møde og nyder at se 
tanker og visioner blive stadigt mere konkrete.  
Send en mail til os på hojskolen.skaarup@gmail.com  
Du kan følge med på hjemmesiden www.hiskaarup.dk  

Mvh. Bestyrelsen 

 

Har du selv lyst til at gi' en 
hånd med det praktiske 

arrangement? 

Hold øje med skiltene her... 
..og tag naboer og venner 

med i Parken.... 
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

MURERMESTER BRIAN CHRISTENSEN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

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

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

Cleveland
l

l

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

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

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

v/ Gunnar Nyholm

ApS

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

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

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

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
”

Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation
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HØSTFEST 
 

 
LØRDAG D. 21. SEPT. 2013 KL. 18.00 

I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 
 
 

SPISNING, REVY, KAFFE OG DANS 
 

Pris: 150,-kr 
  

TILMELDING SENEST d. 15. SEPT. 
ULLA:         TLF. 51221523 
SIGNE:       TLF. 30702376 
HENNING: TLF. 22323353 

(tilmeld gerne med SMS, husk at skrive navn) 
 
 

      Støtteforeningen  
Vejstrup Forsamlingshus 

Kom og vær med til årets store 
fest i Vejstrup Forsamlingshus, 
hvor der foruden mad, revy, 
musik og kaffe, også vil være 
mulighed for, at vinde flotte 
præmier i lotteriet, samt hygge 
i baren, hvor der kan købes øl, 
vand og vin + forskelligt 
spiritus. Vi ses.    
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Tur til Langeland d. 7. maj 2013. 
 
Vi startede fra Plejecentret Damgården i Skårup, d.7-5-2013, i højt solskinsvejr. Humøret 
var utroligt højt, og alle glædede sig meget. 
Vi var delt i to busser, idet vi var 58 personer, 5 kørerstole, og 18 rollatorer. (Hvor de 10 
af personerne var hjælpere). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi satte kursen mod Langeland, hvor vi kørte af de små snoede veje, lidt på kryds og 
tværs. Vi så bl.a. Krageholm, fuglereservatet ved Kinderballe, videre til Bagenkop, hvor 
de vilde heste ventede på os. Et utroligt smukt syn, med Østersøen i baggrunden. Efter et 
holdt ved de vilde heste, gik turen mod Kædeby Cafeèn, med Fortet på højre hånd, i dag 
asylcenter. 

Da vi nærmer os Cafeèn, ser vi Dannebrog er hejst, og meget forsigtigt bevæger sig i den 
lette vind. Personalet venter på os med åbne arme og store smil. 
Der var festligt dækket op, et utroligt flot syn mødte os. 
Vi havde på forhånd bestilt en dejlig menu, som bestod af: 
Kalvesteg m/ dejligt tilbehør nye smørstegte kartofler og hjemmelavet Citronfromage. 
Under middagen, blev vi underholdt af en syngende tjener, med en utrolig pragtfuld stem-
me. 
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Øverst: De vilde heste. 
 
I midten: En af de utallige stensætninger fra  
               en svunden tid! 
 
Nederst: Rønne alléen op til  Krageholm. 



22

Øverst: Udsigt over Svend-
borg Sund med Sct. Jørgens 
Kirke. 
 
I midten: Et skævt lille hus :) 
 
Nederst: Lindelse og Gustav 
Winkler’s sommerhus. 
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Det er første gang, at alle vi der var af sted, har oplevet, at på Kædeby Cafeèn, serveres 
hovedretten 3 gange. (mums, det var godt ) 
Godt mætte af mad og oplevelser, satte vi kursen mod Skårup igen. Personalet stod og 
vinkede, til vi var ude af syne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle sad stille og trætte, nød turen og oplevelsen på vej 
hjem. Enkle med lukkede øjne. 
 
En STOR tak skal lyde herfra Damgården, til dem der 
har sponsoreret busser til os. 
 
Damgårdsklubben, Skårup Borgerfor-
ening og Skårup Vinduespolering. 
 
Redaktionen har valgt, at give Kædeby Cafeèn 58 kok-
kehuer, en fra hver deltage 
Tak for en dejlig dag 
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JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester
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Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Til faste 
priser

og aftalt tid

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

 

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

Skårupøre Strandvej 53
tlf. 7217 0050

fam.ebdrup@gmail.com

2 felter

Pris: 3200,- 

pr. år
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Søndags Matiné 
Med ”De tre Seniorere” og byens lækreste kagebord…..! 

 
Søndag d. 1. september 2013 kl. 14.00—17.00, kan alle interesserede nyde et 
lækkert traktement. Diverse kager—det være sig bløde som hårde, med eller 
uden flødeskum—men alle hjemmelavede…! Serveret med kaffe eller te. 

Spis til du skammer dig…!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palle     Nanna   André 
                ”De tre Seniorer” underholder med et potpourri med  

             ”Sange fra de gode gamle dage” 
 

Samlet pris kr. 75,- 
 

Hilsen Pensionist Husets Støtter 

Pensionist Husets Støtter 
Stationsvej 10—Skårup 
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  Nyt fra en trofast Folk & Fæ sponsor.
SuperBrugsen er klar til stor om- og tilbygning.
Det var en jublende glad uddeler Kim Ernstsen, jeg mødte ved den nye flaskeindlevering ved  

parkeringspladsen ved OK-tanken. - Endelig. Den længe ventede om- og tilbygning er nu i gang.

Det nuværende butiksareal er på 623 m2, medens det nye butiksareal bliver på ca. 1050 m2.
Der er meget at glæde sig til! - Men der er selvfølgelig og nogle ulemper, når ombygningen skal  

foregå, medens butikken er åben alle dage fra kl. 9.00 – 20.00.

Og hvad er der så at glæde sig til??? 

Munden står nærmest ikke stille på Kim, og jeg  

har svært ved at følge med, men noget af det, fik  

jeg da noteret, - - nemlig at der kommer:

Stor nedkølet frugt og grønt afdeling med større  

vægt på økologisk grønt og frugt.

Fokus på lokale varer fra Skårup og omegn.

Afdeling med Bakeoff brød, rundstykker og  

kager samt det gode brød fra Kvickly, som vi har  

i dag.

Delvis åben slagter med stort udvalg af  

hjemmelavede specialiteter og delikatesser. 

Større udvalg af dybfrost, pålæg, ost og sild.

Ny indretning af vores isenkramafdeling.

Større og bedre mejeriafdeling.

Nye moderne kølemøbler med glasoverdækning  

– drevet af et nyt Co2 kølesystem.

Renovering af gulvet i butikken. 

Og så selvfølgelig - - - - En ny flot indgang, der  

placeres, hvor den nuværende er.

En helt anden ting, vi kan glæde os over er: Vi  

kan fejre Knud Hennings 40 års jubilæum her i

Skårup Brugs d. 1. oktober 2013.

Tekst og foto: Henning Philbert
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Skårup Kultur 
og Idrætscenter 
Nedbrydning og nybygning er godt i gang.	  Det	  
sidste	  af	  lofterne	  er	  nu	  pillet	  ned	  og	  fundamenter	  hele	  
vejen	  rundt	  er	  ved	  at	  være	  færdige.	   

 

Her er det et af arbejdsholdene, som fotografen 
fangede: Søren Bøving, Jan Viuf, Bo Tune og Arne 
Møller. 

Nu mangler der det gamle tag og tagspær på 
”klubhuset”. Så i uge 35 vil stålkonstruktionen 
blive rejst og byggeriet vil komme til at se ud af 
noget ! 

 

En meget åben indgang til Hallen, hvor lofter og 
facade er væk, og nye fundamenter kommer på 
plads. Snart kommer de store stålspær. 

Foreløbig tak til alle dem der har medvirket i det 
frivilige arbejde med at rive ned. Det er blevet til 
ca. 130 timer fordelt på 28 personer + det løse. 

Nu mangler vi det sidste tag, og senere kommer 
der en større tørn med at male – så meld dig 
allerede nu til de kommende opgaver – til 
undertegnede. 

 

Her er 3 glade ejere af folkeaktier – det kan du 
også blive! Du skal blot indbetale 500 kr. eller 
1000 kr. på følgende konto 0819 3531034421 – 
husk at notere navn og adresse, så vi kan sende 
dig en folkeaktie ! 

Kom også til sommerfesten 24. august – se opslag 
i byen – brug nogen af jeres penge på Skårup 
Kultur og Idrætscenter.   

KONKURRENCE: 

Vi vil gerne have et logo til ”Skårup Kultur og 
Idrætscenter”, så nu beder vi dig om at komme 
med gode ideer.  

Indsend forslag til undertegnede inden 24 august.  

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

Når du læser dette er den nye bestyrelse for driften 
af det samlede bygningskompleks valgt, og nye 
vedtægter er godkendt. Læs om dette i næste 
nummer. 

 

Fmd. Bo Tune 

Mail: bo.tune@svendborg.dk 

Mobil: 24886212. 
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Vores nye Kultur- & Idrætscenter er planlagt til at åbne lige inden jul.  

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

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

Foreløbig har vi flg. grupper:  

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

ler, musikarrangementer, bands, 
gospel, korsang) 

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

 • ??????????????????????????? 

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

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

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

  

På Kunst- & Idrætscenterets vegne, 
Henning & Vibe 

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

 
 

      Kunstgruppen       Teatergruppen 

      Musikgruppen        Praktisk gruppe 

      Anden gruppe  
 

 

Navn:            

 

Telefonnummer: 

 

Adresse: 

 

Mailadresse: 

 
Afleveres i Folk & Fæ’s postkasse i SuperBrugsen. 
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Vores nye Kultur- & Idrætscenter er planlagt til at åbne lige inden jul.  

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

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

Foreløbig har vi flg. grupper:  

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

ler, musikarrangementer, bands, 
gospel, korsang) 

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

 • ??????????????????????????? 

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

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

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

  

På Kunst- & Idrætscenterets vegne, 
Henning & Vibe 

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

 
 

      Kunstgruppen       Teatergruppen 

      Musikgruppen        Praktisk gruppe 

      Anden gruppe  
 

 

Navn:            

 

Telefonnummer: 

 

Adresse: 

 

Mailadresse: 

 
Afleveres i Folk & Fæ’s postkasse i SuperBrugsen. 
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Frisør og Makeup - Østergade 1. Skårup, tlf. 62232120
Vi har åbent når du har fri: Se mere på: www.imiz.dk

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husflid.dk    vbnielsen44@gmail.comST
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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
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Syng og lær! 
 

Så begynder vi en ny sæson med sangaftener i Kirkeladen i Skårup 
den første tirsdag i hver måned. I løbet af en times tid mellem kl. 19 
og 20 vil vi først blive præsenteret for et par mindre kendte salmer 
og sange og derefter synge noget kendt og slutte med deltagernes 

egne ønsker. 

Sangtimerne er med organisten ved klaveret, og præsten og 
kirkesangeren medvirker i videst mulig omfang. 

Alle er velkomne – både unge og ældre. 

 VEL MØDT til hyggeligt samvær og sang. 

Føj til din kalender: 

Tirsdag, den 3. september 

Tirsdag, den 1. oktober 

Tirsdag, den 5. november 

Tirsdag, den 3. december 
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Babysalmesang.	  
	  

Torsdag,	  den	  19.	  september	  kl.	  10	  begynder	  vi	  salmesangen	  i	  Skårup	  Kirke	  igen	  med	  et	  
hold	  babyer	  op	  til	  8	  måneder	  og	  deres	  forældre.	  

Babysalmesang	  er	  nærvær	  mellem	  mor/far	  og	  barnet	  i	  kirkens	  rum.	  Gennem	  sang,	  
musik	  og	  bevægelse	  stimuleres	  alle	  barnets	  sanser,	  hvilket,	  man	  i	  dag	  ved,	  har	  stor	  
betydning	  for	  det	  spæde	  barn	  og	  dets	  udvikling.	  	  

At	  synge	  salmer	  fra	  den	  danske	  salmeskat	  er	  en	  håndsrækning	  til	  dåbsoplæringen,	  men	  
det	  er	  også	  at	  give	  børnene	  del	  i	  den	  vigtige	  kulturarv,	  som	  de	  kan	  bære	  med	  sig	  resten	  
af	  livet.	  	  

Babysalmesangen	  ledes	  af	  organist	  Ingrid	  Madsen	  med	  hjælp	  fra	  præsten	  eller	  en	  frivillig.	  

Og	  synes	  du	  ikke,	  din	  stemme	  er	  noget	  særlig,	  kan	  du	  være	  sikker	  på	  at	  dit	  barn	  synes,	  
det	  er	  den	  dejligste	  stemme	  overhovedet.	  

Det	  er	  gratis	  at	  deltage,	  og	  efter	  lektionen	  er	  der	  kaffe/the	  og	  hyggeligt	  samvær	  en	  lille	  
times	  tid	  i	  Kirkeladen.	  	  

Tilmelding	  senest	  1.	  september	  til	  Ingrid	  på	  	  

tlf.	  62	  28	  12	  07	  eller	  madsensortebro@compaqnet.dk	  	  

med	  oplysning	  om	  barnets	  navn,	  fødselsdag	  +	  forældres	  tlf.	  nr.	  og	  mailadresse.	  

VEL	  MØDT.	  

Torsdag,	  den	  19.	  september	  

Torsdag,	  den	  26.	  september	  

Torsdag,	  den	  10.	  oktober	  

Torsdag,	  den	  24.	  oktober	  

Torsdag,	  den	  31.	  oktober	  

Torsdag,	  den	  14.	  november	  

Torsdag,	  den	  21.	  november	  

Torsdag,	  den	  28.	  november
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På vej hjem fra turné til de sydfynske øer har 

Regnbuekoret fra Kalundborg 
 

valgt at stoppe op og give 

Koncert i Skårup kirke,  

Torsdag, den 26. september kl. 19.30 
 
 

 
 
 
 
 

Regnbuekoret er et voksenkor, der blev oprettet i 2008 på Musisk 
skole i Kalundborg. 
De ca. 50 deltagere mødes hver torsdag i skoleåret og synger 
sammen med deres dygtige og inspirerende dirigent Astrid 
Christensen og pianist Sonny Lillevang. 
Det store flertal af korets medlemmer er pensionister, og koret har 
udviklet sig meget gennem de fire år. Repertoiret er danske sange, 
rytmisk musik, viser og korsatser; det meste udsat for fire stemmer. 
Korets motto er livsglæde og sanglig kvalitet, og vi håber at kunne 
videregive til tilhørerne den glæde, korets medlemmer har ved at 
synge. 
Ved koncerten i Skårup bliver der også indlagt et par fællessange, 
så glæd dig til en dejlig oplevelse torsdag, den 26. september. 
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TORVEDAG I SKÅRUP 2013 

 

 

Marianne Ellehauge (Blomster fra Damgården på 
Rønnowsvej) og Kosmetolog Helle Lerche fra Østergade 
var til det årlige hyggelige påskemarked i 
Pensionisthuset, hvor de faldt i snak om, at det kunne 
være sjovt hvis Skårup Torvedag igen kunne opstå. 
Marianne havde været med til Torvedag før i tiden – 
Helle Lerche selv havde ikke tidligere deltaget, ej heller 
som gæst. De to tøser, mente at de nok skulle have 
mindst et par mænd med i teamet, ellers ville opgaven 
blive for stor en mundfuld. 
 

                    ”Helle Lerche & Marianne Ellehauge” 

 
Der gik ikke længe så var der taget kontakt til Kim Ernstsen fra Brugsen, Søren Maler, 
Nicki Christiansen fra Sparekassen & Gunnar Nyholm – og så var teamet i gang. Alle var 
enige om, at det som første prioritet skulle være de erhvervsdrivende i området, som via 
boder kunne udstille deres varer/håndværk og derigennem få en god snak med kunderne, 
nye som gamle. Og mange tilflyttere gennem de seneste par år, ville få mulighed for at få 
indblik i den mangfoldighed af virksomheder/klinikker/forretninger Skårup og Omegn byder 
på. Og også vores lokale foreninger skulle være med til at gøre dagen interessant.  

 
Lidt lokalt musik fra Peter Tøttrup spillede formiddagen op med glad sing along musik, 
samt Jukebox Fyn (www.jukeboxfyn.dk/) i ”pauserne”, mens folk løbende kom til og 
kiggede på boderne og satte sig ved de opstillede borde og bænke.  

 

Her kunne man i løbet af dagen nyde en 
god sildemad med tilhørende snaps 
udskænket fra slagteren i Brugsen samt 
salg af pølser med brød af SIF. ØL 
vognen var naturligvis også at finde på 
pladsen, og de kølige fadøl til de voksne, 
hoppeborg til børnene og amerikansk 
lotteri stod Torvedagsgruppen for, og det 
var præcis sådan vi syntes den første 
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Torvedag skulle forløbe.  
Eftermiddagen bød på flot solskin, og en koncert fra 
Svendborg Slagstøjsakademi fik sat gang i torvet og 
de mange fremmødte folk fik sig en god oplevelse.  

 

 

”Svendborg Slagstøjsakademi” 

 

Pensionisthuset var med på at stå for kaffe og kage salget – og så for en 2 krone kunne 
man benytte toiletfacilliterne hos dem. Og yderligere kunne lokale fritidskunstnere udstille 
og fremvise deres håndarbejde i Pensionisthuset. 

 

Alt sammen lod sig gøre med en stor og flot 
opbakning fra rigtig mange, både erhvervsfolk 
og mange besøgende.  

 

 

Torvedagsgruppen havde møder ca. hver 14. 
dag – et frivilligt arbejde hvor mange gode 
ideer skulle koges ind og hvor der lå et mindre benarbejde i at kontakte og sælge ideen, 
samt få indhentet tilladelser, opmålt pladsen, koordineret frem og tilbage – for det var med 
stor imødekommenhed at Torvedagsgruppen blev mødt, rundt alle vegne. Alle lod til at 
være absolut klar på at bakke initiativet op, vel vidende at ingen kunne sige om det ville 
blive en succes. Og de få som ikke kunne deltage, gav melding om, at de gerne ville 
kontaktes til næste år. 

Torvedagsgruppen er godt tilfredse med resultatet af dagen. De synes det var hyggeligt og 
glæder sig over alle de gæster som mødte frem og lod sig inspirere og hyggede sig rundt 
ved bordene. 

Mange vil nok side tilbage med spørgsmålet – gav dagen et økonomisk overskud. Hertil 
må vi svare, at der er et beskedent lille beløb til en lille spæd opstart til næste år. Så vi 
håber at alle de medvirkende erhvervsdrivende er klar på en ny omgang til næste år 
lørdag d. 14. juni 2015. 

Har du ideer eller spørgsmål, kan du kontakte gruppen på 
Skaaruptorvedag@gmail.com  
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

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

 HOLMDRUP
 KLOAKSERVICE
 OG MASKINSTATION Aps.
 AUT. KLOAKMESTER

 DØGNVAGT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

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

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

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

vejstrup@vejstrup.dk
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   FOLKEFEST 
    ♪   BUFFET        MUSIK         DANS    ♪ 

D. 26. Oktober 2013 kl. 18.30 – 02.00 

I Skåruphallen 
 

Musik: Hvide løgne (80-90´er kopiband) samt DJ. 
 

Mad: Walther – Team Vikarkokke 
 

Entré: 160 kr. 
Entré & Buffet: 220 kr. 

 
Billetter kan bestilles på tlf. 26 14 33 88 (efter kl. 18)  

eller på mail plovskiftet@gmail.com 
Betales på konto nr. 0819-3531055259 (oplys navn) eller ved afhentning på 

salgsstedet i Super Brugsen lørdag d. 19/10 kl. 10-12. 
 

Præmie til største tilmeldte bord! 
 

Nyt… Nu med  
UngdomsbordUngdomsbordUngdomsbordUngdomsbord    

For unge mellem 18 og 24 år! 
Entré + buffet KUN 125 kr.   

Saml dine klassekammerater/venner og tilmeld jer ungdomsbordet på Facebook 
eller kontakt tlf. 61 73 25 50 for nærmere information. 

Facebook: Skårups folkefest 2013 
 
 

Forslag til årets Skårupborger afleveres i Folk&Fæ postkassen inden 1/10 
 

ALLE er velkommen til Folkefest i Skårup. 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus 

 
Økonomisk støtte fra Svendborg Sparekasses Fond: 
 

 

I Østkysten uge 7 havde Svendborg Sparekasses Fond en an-
nonce med ”overskriften:  VI GIVER DEN LOKALE 
UDVIKLENG ”LUFT UNDER VINGERNE”.  En overskrift 
der fangede og gav anledning til overvejelse om at søge støtte 
til forsamlingshuset.  Fonden har støttet mange forskellige 
formål, foreninger og projekter inden for idræt og kulturelle 
aktiviteter. 
 
Da forsamlingshuset er en vigtig del af lokalområdet som 
samlingssted for mange forskellige aktiviteter, synes vi, at det 
var oplagt, at søge fonden om økonomisk støtte.  Neden for er 
omtalt, hvad der aktuelt er behov for af nyanskaffelser og 
vedligeholdelse i forsamlingshuset. 

Den 30. juli sendte vi en ansøgning til fonden om 
tilskud til nye borde m.m.  Allerede den 1. august 
modtog vi brev fra fonden om, at det var besluttet at yde 
et tilskud på 40.000 kr. til anskaffelsen af nye borde   
 m.m.  Bestyrelsen er naturligvis meget glade for fondens tilskud, bl.a. fordi vi inden længe er 
i stand til at indkøbe nye borde.  Der vil mangle ca. 17.000 kr. til den samlede udgift til nye 
borde og lakering af gulvet, men vi har en forventning om, at det manglende beløb vil kunne 
fremskaffes ved overskud fra kommende arrangementer og bidrag fra anden side.  Der stiles 
imod at vi kan få ”projektet” gennemført allerede i oktober måned. 

▄ 
 
 
Vedligeholdelse og ønsker til nyanskaffelser til huset – vi har brug for 
økonomisk støtte: 
 

 

Udvendigt har huset lidt under vinteren med 
frostgrader, hvilket medførte frostsprængninger af 
flere af facadens mursten.  Facaden er nu repareret og 
malet, hvilket også gælder soklen.  Arbejdet er udført 
ved frivillig arbejdskraft, igen et bevis på 
opbakningen til huset. Der er grund til at sige tak for 
indsatsen. 
 

Husets bestyrelse arbejder aktuelt på, at få lavet en 
oversigt vedr. større og mindre arbejder m.m., for at 

kunne prioritere udførelsen af arbejder og foretage anskaffelser, der skal afpasses efter de 
økonomiske muligheder.  Noget af det mest påtrængende er udskiftning af de nuværende 
borde, idet de er meget tunge og bliver desværre ofte trukket hen over gulvet med større eller 
mindre skader til følge. Gulvet i salen skal snarest slibes og lakeres.  Det vil imidlertid ikke 
kunne svare sig at foretage gulvlakering før der er anskaffet nye borde.  Udgiften til begge 
dele vil beløbe sig til ca. 60.000 kr. 
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Der mangler endvidere plads til opbevaring af porelæn, bestik og glas, hvor nyanskaffelse af 
skabe eller kurvevogne vil beløbe sig til ca. 14.000 kr.  En ting der også skal gøres noget ved 
er gulvet i køkkenet, der bliver meget glat, når det er vådt.  Behandling af gulvet vil koste ca. 
4.500 kr. 
 
Ud over de ovenfor nævnte ting er der andre større eller mindre vedligeholdelsesarbejder, der 
trænger sig på, hvilket er opgjort til ca. 26.500 kr.  Det umiddelbare kapitalbehov er derfor ca. 
105.000 kr., hvortil kommer en udgift til udskiftning af de polstrede sæder og rygge på 
stolene.  Ses der på den økonomiske situation for huset er det vanskeligt at få plads til disse 
udgifter, idet der aktuelt er et træk på kassekreditten på 154.000 kr., beløbet kan virke stort, 
men anses dog ikke for at være alarmerende, men der skal arbejdes på at nedbringe beløbet, 
hvilket forudsætter at der kan skaffes kapital bl.a. ved overskud fra arrangementer i huset, 
tilskud fra Svendborg kommunes forsamlingshuspulje, støttegruppen og ansøgning til 
forskellige fonde m.m.  Men ikke mindst bidrag fra lokalområdet vil være meget kærkommen. 
Større og mindre beløb kan indsættes på forsamlingshusets konto i Svendborg Sparekasse 
reg.nr. 0819 kontonr. 8190155405. 

▄ 
 
 

Sommerens udstiller i forsamlingshuset: 

   

I forsamlingshuset er der mulighed for kunstnere at udstille deres billeder, her i sommer er det 
Annette Bøge Huulvej, der udstiller med forskellige billeder.  Anette er uddannet kunstgra-
fiker og bosiddende i Aasum. I Odense har hun et atelier, hvor hun maler, trykker og udstiller 
sine billeder.  Der er åbent for besøgende efter aftale.  Det er på Atelier Kunstgrafik, 
Reventlowsvej 44, 5000 Odense C – tlf. 2255 5858. 

   ▄ 

 

Følg med på forsamlingshusets hjemmeside  
www.aabyskov-forsamlingshus.dk  

her kan man altid læse, hvad der sker i forsamlingshuset. 
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Kommende arrangementer i forsamlingshuset! 

Nu starter spilleaftnerne – kom den 11. september: 
 

Det er tiden nu, at du skal tilmelde dig til Spilleaften i Åbyskov Forsamlingshus, der 
foregår onsdag den 11. september kl. 19.30-21.30. 
 

   
 
Det kommer til at handle om: 
Kortspil – f.eks. L’hombre, bridge, whist, poker 
Brætspil – f.eks. skak, backgammon, ludo 
”Spil om viden/taktik” – f.eks. bezzerwisser, trivial pursuit 
 
Uanset hvor dine talenter ligger, så er der mulighed for at være med. 
Ved tilmelding vil vi gerne vide, hvilke spil du vil spille – og om de er øvet eller nybegynder. 
Vi sætter hold, så der vil være en fast spilleplads til dig, når du møder. 
 

 Bemærk at spil om penge ikke er tilladt. 
 Det koster 20 kr. at være med. 
 Der kan købes kaffe/øl og vand til rimelige priser. 

 

Ved tilmelding pr. mail - send til Elin Boss Hansen på: elinbosshansen@hotmail.com eller 
Margit Torp på:  boss@post8.tele.dk 
 

Ved tilmelding pr. brev - send til: 
Elin Boss Hansen, Skårupøre Strandvej 94, 5881  Skårup eller 
Margit Torp, Vestergårds Allé 124, 5881 Skårup 

▄ 
 

Øl smagning fredag den 13. september kl. 18.00: 
 

 

Spændende øl smagning i forsamlingshuset, hvor bestyrelses-
medlem i Danske Øl Entusiaster Jørgen Bjerrum, Svendborg 
kommer og fortæller om 10-11 spændende Fynske øl fra 
forskellige bryghuse på Fyn.  Der bliver naturligvis mulighed 
for at smage på alle 10-11 øl. 
Der serveres Pulled Pork med Coleslaw 

 Entré, øl og spisning kun 195 kr. 
 Bente og Henrik Holbech, samt Gudmund Larsen står for arrangementet.   

 

Der er bindende tilmelding senest mandag den 9. september til:  
Bente tlf. 6126 2735    -   Henrik tlf. 2963 079     -   Gudmund tlf. 4010 5946 

 
▄ 
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Høstfest fredag den 27. september kl. 18.00: 
 

 

Støttegruppen har de 2 sidste år holdt oktoberfesten, men i år holdes der i 
stedet en høstfest med fællesspisning, musik og dans. Huset pyntes op i 
høstens tegn, for at skabe den rigtige stemning og atmosfære. 

Prisen for denne aften er kun 200 kr. inkl. en velkomstdrink. 
 
Tilmelding senest den 20. september på telefon til Gitte 3035 1557, 
tilmelding kan også ske via husets hjemmeside www.aabyskov-
forsamlingshus.dk.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld dig/jer i god tid, så er der måske ikke udsolgt 
hvilket der har været til flere af støttegruppes fællesspisninger.  

▄ 
 
 
Bankospil mandag den 4. november kl. 19: 
 

 
Bankospil 2012 

Støttegruppen afholder bankospil den 4. november kl. 
19.  Der er derfor mulighed for at spillerne kan få en and 
med hjem til Mortens Aften. 
Der vil være andre forskellige præmier. Der er sikkerhed 
for, at det også denne gang bliver en aften med gode 
gevinster. Der er også mulighed for at få slukket tørsten 
til rimelige priser.  

Nærmere orientering i næster nr. af Folk & Fæ, husstandsomdelt flyer og plakater ved 
indfaldsvejene.  Dørene åbnes kl. 18.00. Tilmelding ikke nødvendig, men husk alligevel 
dagen. 

▄ 
 
Julefrokost fredag den 30. november: 
 

 
Julefrokost 2012 

Sidste års julefrokost var et sats for 
støttegruppen.  Det viste sig, at vi havde ramt 
rigtigt, idet der var god tilslutning og stor 
interesse for en gentagelse, hvilket også er 
blevet bekræftet ved flere forespørgsler inden 
for den seneste tid.   
Julefrokosten omtales nærmere i næste nr. af 
Folk & Fæ og der husstandsomdeles naturligvis 
flyer i Skårupøre og Åbyskov og plakater 
opsættes ved indfaldsvejene.  

Reserver allerede nu dagen og vær opmærksom på tilmeldingsfristen når den offentlig-
gøres. 
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Kom til gammeldags vælgermøde onsdag den 23. oktober kl. 18.00: 
 

 

I sidste nummer af Folk & Fæ blev der orienteret om, at 
kommunalvalget den 19. november tages alvorligt i 
Åbyskov Forsamlingshus. Vi vil gerne genoplive tidligere 
tiders vælgermøder, hvor der først spises gule ærter, pølse 
og ”valgflæsk”.  Efter spisningen tages der fat på den 
politiske del. Det bliver uden tvivl et spændende vælger- 

møde, hvor chefredaktør Troels Mylenberg, Fyns Amts Avis vil lede slagets gang. 
 
Der er givet tilsagn fra de 8 spidskandidater der stiller op for de nuværende partier i 
Svendborg Byråd.  På grund af de fysiske rammer i forsamlingshuset, er det ikke muligt at 
finde plads til alle opstillingsberettigede partier/lister.. 
 
 

Der er nok af problemstillinger at tage fat på, idet den valgperiode, der snart er slut, har 
medført en række beslutninger, der har fået konsekvenser for mange borgere i Svendborg og 
for såvel vort som andre lokalområder i kommunen: Tænk blot på omlægning af bustrafikken, 
skolestrukturen, planerne for Svendborg Havn, parkeringsforhold og mange andre 
problemstillinger. 
 

Hvem kommer? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
A: Curt Sørensen B: Steen Tinning C: Henrik Nielsen  F: Bruno Hansen 

    
O: Jens Munk V: Lars Erik 

Hornemann 
T: Arne Ebsen Ø: Jesper Kiel 

 

Der er sikkert mange spørgsmål der optager os der bor i lokalområdet.  Spørgsmål og 
problemstillinger som vi gerne vil have politikerne forholder sig til.  Det betyder også, at 
politikerne skal have mulighed for at forberede sig.  Derfor er der mulighed for at stille 
spørgsmål på forhånd.  Dette kan ske ved at sende spørgsmål til Gudmund Larsen på mail: 
gudmundlarsen@hotmail.com. Spørgsmål skal være modtaget senest den 16. september. 
 

Jens Iversen vil stå for traktementet, der naturligvis er gule ærter, flæsk og pølse til den ringe 
pris af 100 kr. og så er kaffen oven i købet også inkluderetDa der kun er plads til 80 deltagere, 
tilrådes hurtig tilmelding.  Der omdeles som altid flyer i Åbyskov og Skårupøre, samt opsæt-
tes plakater ved indfaldsvejene. 
 
Bindende tilmelding senest den 14. oktober til: Åse og Jens Iversen tlf. 6223 1727 eller 
Gudmund Larsen tlf. 4010 5946. 
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Torvedag i Skårup lørdag den 15. juni – vi var med! 
Flere støttede op om huset ved at købe medlemskort, hvilket vi siger tak for.  
Selv om vi synes det var en succes med torvedagen, så er der ting, der kan gøres bedre, næste 
gang husker vi at have noget med, vi kan byde på - en kop kaffe er nok ikke af vejen. 
 

 
Vi havde dækket op. 

 
Boden med de mange flyer og plakater. 

Foto: Jørgen Larsen 

 
Fællesspisning onsdag den 19. juni – stegt kylling ….! 
Fra støttegruppen 
 

 

Støttegruppen havde arrangeret fællesspisning med 
stegt kylling, nye kartofler, hjemmelavet agurkesalat 
og som dessert rabarber/jordbærgrød.  De nye 
kartofler var sponsoreret af Jan Madsen, 
Vængemosevej, endvidere er der mod-taget et 
støttebidrag fra Svendborg Sparekasse på 1.000 kr. 
– støttegruppen siger tak for den støtte vi modtog, 
Vi opfatter det som et skulderklap for den frivillige 
indsats som vi giver til huset. 

Der var fuldt hus og der måtte siges nej til en hel del.  Der var også nogen der nærmest 
tiggede om at komme med og tilbød både at være hjælpere og bage en kage.  Vi er i 
støttegruppen meget glade for den stor opbakning, der er til vore fællesspisninger og andre 
arrangementer. 

▄ 
 

Forsamlingshuset og støttegruppen har brug for flere ”hjælpende hænder”: 
 
Der er mange der bakker op om huset, deltager i arrangementer og giver en hånd med, hvilket 
også er nødvendigt for at have ”et levende hus”.  Det er også rart og fornøjeligt at give en 
hånd med i ny og næ, hvilket kan være til praktiske opgaver omkring huset, hjælpe til med 
omdeling af flyer, arrangere/tage initiativ til aktiviteter, muligheder for at hjælpe er mange. 
 
Der sidder sikkert nogen der gerne vil hjælpe til og vi har også en mindre liste med navne, 
men vi har brug for flere hænder, der kan træde til.  Det er vigtigt og nødvendigt, at der 
komme nye til for at bevare gejsten hos dem, der er aktive omkring huset. 
 

Send en mail til støttegruppen: christiane.gammelmark@mail.dk - tlf. 2761 0758 : eller 
Send en mail til bestyrelsen: havblik@sydfynsmail.dk – tlf. 4224 7143. 

▄ 
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Rise Sparekasse støtter også  Åbyskov Forsamlingshus. 
 

 
 

Tidligere i år efterlyste Rise Sparekasses Svendborg 
afdeling lokale initiativer, som de kunne støtte 
økonomisk. I den anledning udtalte filialdirektør Bo 
Christgau bl.a. i Ugeavisen:  
”Som en del af lokalområdet vil vi gerne støtte op om 
de ildsjæle, der gør et stykke frivilligt arbejde. Selv om 
vi, der arbejder i et pengeinstitut, har meget fokus på 
penge, så er penge jo ikke alt, og jeg har meget stor 
respekt for de mennesker, der gør noget for andre - og 
uden at få penge for det. ” 
Husets kasserer tog på et tidspunkt kontakt til Bo 
Christgau og fortalte om forsamlingshuset og det store 
arbejde mange frivillige lægger i huset, herunder den 
lokale opbakning til husets mange arrangementer. 

Op til sommerferien fik vi en positiv tilkendegivelse fra sparekassen om, at vi ville modtage 
et beløb som påskønnelse af den frivillige indsats der gøres for huset.  I slutningen af juni 
kunne kasseren hente en check på 3.000 kr. i sparekassen.  Checken blev overrakt af rådgiver 
Maj-Britt Kisby. 
 
Vi er meget glade for den støtte vi har modtaget.  Gaven er meget velkommen og vil være 
med til, at vi inden længe kan anskaffe nye borde og få lakeret gulvet i salen.   

▄ 
 

Forsamlingshuset med muligheder og aktiviteter – tag gerne et initiativ: 
Der foregår mange forskellige ting i forsamlingshuset, private fester, dilettant, fællesspis-
ning, underholdningsaftner og meget mere, men der kan foregå endnu mere. Det hele 
afhænger af ideer og at nogen der tager sig af det.  I huset er der installeret bredbånd, hvilket 
giver endnu flere muligheder, hvilket f.eks. kan være film, teater, sportsbegivenheder m.m.  
Dog er det nødvendigt, at man selv møder med det nødvendige teknikske udstyr, idet huset 
endnu ikke har haft økonomi til at anskaffe lærred, fremviser og computer.   
 

I 2013 har der været og vil komme en del aktiviteter.  For at få et lille indtryk af forskel-
ligheden af afholdte og fastlagte arrangementer, kan disse sammenfattes til: 

 5 Dilettantforestillinger 
 26 private fester. 
 5 foreningsmøder. 
 1 årsfest for hjælpere i huset. 
 1 Kræmmer- og loppemarked 
 2 vin- og øl smagning 
 6 Fællesspisning 
 1 Musik og sangaften 
 1 vælgermøde 
 1 Bankospil 
 1 Sponsorcykelløb. 
 1 juletræsfest 

 

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

Afdelingschef 
Nicki L. Christiansen 

Vi søger nye kunder!

søger du ny bank?

Kunderådgiver 
Lene Kruse 

Kundemedarbejder 
Mai-Britt Christiansen 

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

w
w

w
.d

lb
g.

dk

Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19

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
”



48

Af Charlotte F. Poulsen

Medierne var fyldte med dem i juni måned. 
Superstudenterne, som scorede det ene 
imponerende 12-tal efter hinanden. Men 
Hannah Møller Christensen var absolut 
fraværende i spalter og TV-nyhederne. Selvom 
hun scorede karakteren 12 ikke færre end 26 
gange og de ringeste karakterer var 10 (dem 
fik hun fire af), så nøjedes hun med bare at 
have det sjovt og gå lidt til hånde hjemme i 
haven i Vejstrup. Her bor hun med sin mor 
Pernille, som er skolelærer i Gudjerg, far Knud 
Erik som er seminarielektor i Odense og Jelling, 
lillesøster Sarah, som lige er stoppet i 9. klasse 
og som er på vej på efterskole og Jonas, som 
har downs syndrom og som går på specialskole 
i Svendborg.

- Jeg ved godt det lyder lidt tosset, når nu 
jeg har fået en god eksamen. Men jeg 
synes ikke, at karaktererne er vigtige. 
For mig er det vigtigste at lære noget 
nyt, siger den nyslåede student.

Derfor foretrak hun også, når gymnasielærerne 
skrev kommentarer til de opgave, hun lavede i 
de tre år, hun gik på Svendborg Gymnasium.

- En karakter kan du ikke rigtigt bruge til 
noget. Et 12-tal, for hvad?, har jeg nogen 
gange haft lyst til at spørge om, når jeg 
er gået ud fra en eksamen, siger hun.

En superstudent fra udkanten
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Fem år gammel flyttede Hannah fra Vind i 
Vestjylland til Vejstrup. Kort efter skulle hun 
starte i børnehaveklassen og 1. klasse på Sct. 
Michael Skole i Oure var ikke mange uger 
gammel, før hun kunne læse. 

- Jeg var glad for at lære fra starten. 
Når vi skrev i venne-bog, og jeg skulle 
skrive om mit yndlingsfag skrev jeg, at 
jeg var vild med alle fag. Jeg har altid 
været glad for at lære, og havde sjove 
aktivitetsbøger inden jeg kom i skole.

Nu er det ikke bare for at høre, hvordan 
man kommer frem til så fremragende en 
studentereksamen, at det er spændende at tale 
med Hannah. Hun er en af dem som udkants- 
Danmark har allermest brug for, men som er 
allersværest at holde på. Studenterne valfarter 
til de store byer, og bliver der når de er færdige 
med at uddanne sig. Det betyder, at landlige 
områder lidt i udkanten får svært ved at klare 
sig på lang sigt.
Om Hannah bliver én af dem, der bliver 
hængende i en universitetsby ved hun 
endnu ikke.

- Jeg har været glad for at vokse op i 
Vejstrup. Jeg har ikke følt mig ikke 
begrænset af at bo her. Alle kender 
alle. Naturen er smuk, og dem man 
har gået i klasse med bor lige rundt om 
hjørnet. Ulempen er, at der er langt 
til alt, men heldigvis har vi vildt gode 
busforbindelser i Vejstrup, siger hun.

- 
Da hun begyndte på gymnasiet i Svendborg, 
kunne hun godt mærke at der var stor forskel 
på at komme fra et lille sted, til et stort sted, 
hvor man ikke kender alle. Det meste af sin 
skoletid har hun gået på Øster Åby Friskole 
og her kendte hun nærmest navnene på alle 
eleverne.

Selvom hun hverken er den første eller sidste fra 
Vejstrup, der har gået på gymnasiet i Svendborg 
kunne dem, fra hendes gymasnieklasse, der 
boede i Svendborg godt lave jokes med Hannah 
og de andre fra de mindre byer.  ”Nå her på 
landet må man godt høre højt musik”, kunne én 
af kommentarerne lyde, når klassen var til fest.

- Drilleriener gik endnu mere ud over 
dem fra Langeland, så jeg blev ikke så 
hårdt ramt, siger Hannah med et smil.

- 
Hannah vil gerne læse i Århus. Antropologi eller 
måske lingvistik. På længere sigt vil hun gerne 
bo eller arbejde i udlandet. 
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- Jeg kommer til at savne naturen, når 
jeg flytter, og det at kende alle. Men 
jeg trænger også til at komme væk. Til 
gengæld tror jeg godt jeg selv kunne 
finde på at vende tilbage til et område 
på Sydfyn, når jeg engang får børn. Her 
er godt at vokse op, så hvis der var et 
job til mig til den tid, ville jeg ikke være 
afvisende, siger hun.

Hannah er vokset op med, at det fungerer fint 
at køre langt til jobbet. Hendes far arbejder på 
skift i Odense og Jelling og en overgang havde 
han også job i København.

Drømmejobbet for Hannah vil være en 
forskerstilling. Hun elsker at lære og det 
kombineret med en vis perfektionisme har givet 
hende det flotte gennemsnit på 11.7. Det 10-
tal hun fik i idræt, er det hun er gladest for. Her 
skulle hun kæmpe mest.

- Det gik op for mig tre uger før 
studentereksamen, at mit snit ville blive 
godt. Det bedste ved det, er at jeg kan 
søge ind lige, hvor jeg vil, siger hun. 

I gymnasietiden har hun både haft fritidsjob 
og jævnligt besøgt det svendborggensiske 
natteliv. Når hun skal fremhæve højdepunkter 
fra studenterugen, er det ikke det flotte 
eksamensbevis. 

- Det sjoveste var turen rundt med 
lastbil. Vi kørte rundt i 11 timer til 
Langeland, Vester Skerninge, Stenstrup, 
Rantzausminde. Alle var glade og lettede 
over at få studentereksamen og vi 
levede i nu’et, siger hun. 
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Det næste år bliver hun hjemme for at arbejde 
og er lige nu på udkig efter et job. Til februar 
tager hun tre måneder med en international 
højskole til Mellemamerika og derefter måske 
et sabbatår mere.
Selvom hun er et af de kloge hoveder, der er på 
vej væk fra landdistrikterne og ind mod byen og 
hun er en del af en tendens, er hun ikke specielt 
bekymret for barndomsbyen, Vejstrup. 
 

- Der kan sagtens komme en bølge, hvor 
det igen er moderne at flytte fra byen til 
landet. Og hvis ikke det skulle ske ligger 
Vejstrup stadigvæk rigtigt godt, tæt på 
Svendborg og med en god infrastruktur, 
siger hun.

Selvom hun er glad og lettet over, at hun nu står 
med en af landets bedste studentereksaminer 
er der en lille ting, der nager.

- Jeg er ked af, at jeg ikke skal starte på 
gymnasiet igen efter sommerferien. Jeg 
kunne godt tage et år mere -  eller fem, 
siger hun. 

- 
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Gymnastik-alarm 
Siden gymnastiopvisningen i marts, har gymnastikudvalget arbejdet på den nye sæsons program. 
Det har ikke været let, da vi mangler trænere. Netværk og kontakter er blevet brugt til det 
alleryderste, og alligevel står vi, kort før sæsonstart, med et ufuldstændigt program. 

Situationen er alvorlig, hvis vi kigger på sidste års antal af aktive medlemmer, står ca. 80 
gymnaster pt. uden trænere. Det drejer sig bl.a. om M/K-Holdet og Turbodrenge 1 ( 5 år, bh-kl 
+1.kl) her opfordrer vi dog til, at man møder op til første træning i uge 37, måske kan de 
fremmødte her være med til at finde en løsning.  

Sidste år havde vi et stort mix-hold fra 3. klasse og opefter. Det har ikke været muligt at oprette 
dette hold i år, derfor har vi været nødsaget til at foretage nogle sammenlægninger, samt 
ændringer i alderssammensætningen på nogle andre hold.  

Turbodrenge 2 bliver oprettet, det er dog stadig uafklaret hvordan aldersfordelingen præcist bliver 
på dette hold, derfor er holdet ikke indskrevet i programmet. 

Lige pt. har vi ikke et gymnastiktilbud i SIF for børn over 4 klasse. Heldigvis har vi stadig et rigtig 
godt dansehold fra 4. klasse og opefter. Så hvis der er nogle derude, som selv har lyst eller kender 
nogle, der har lyst og evner, så har vi en masse drenge og piger fra 4. klasse og opefter, som gerne 
vil gå til gymnastik i deres lokale forening 

Grundet ovenstående kan vi ikke præsentere et færdigt program i denne udgave af Folk og Fæ. I 
stedet må man holde sig orienteret på foreningens hjemmeside, under gymnastik, hvor det 
endelige program vil være at finde ultimo august. Vi er klar over, at det ikke er optimalt, men det 
er desværre det muliges kunst. 

På udvalgets vegne  

Jane Svensson 
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16.15 - 17.15 16.30-18.00  

Turbotøser 1 Turbotøser 2

19.00-20.00 19.45 - 20.45

Kvindetons Herrehold

16.30 - 17.15    16.00 - 17.15
Familiehold 1 - 4 år Dans fra 4. kl.
Hold 1

17.15 - 18.00
Familiehold 1 - 4 år
Hold 2

Ret til ændringer i programmet forbeholdes       SIF`s hjemmeside          www.skaarup-if.dk

Hilsen Gymnastikudvalget: Jane Svensson Kirkmand, Jeanette Johansen, Lisbeth  Bodenhoff, 
Sanne F. Andersen og Lykke Dyrehauge Larsen

Mandag Tirsdag     Onsdag
Skårup Skole

Gymnastiksæsonen starter i uge 37 (09.09 - 12.9.2013) 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG

FRISKOLEHALLEN
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Huset hvor man mødes!
Husets vært: 
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

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

TØMRERMESTER HUUS

DIN GLADE TØMRER

VIDJEKROGEN 8 B

5881 SKÅRUP

TLF 23 44 05 47

2 felter på langs
Pris: 3200,- pr. år

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS



SVØMNING  SVØMNING   SVØMNING   SVØMNING

…..få ved det og ingen snakker om det......

...men vi har i Skårup en velfungerende svømmeafdeling der 
tilbyder undervisimg af børn og voksne.

Det foregår tirsdage fra 17.30-20, undervisningen tager ½ 
time og koster 550,- kr for hele vintersæsonen (1/9 til påske).

Kl. 17.30 har vi hold for de alleryngste 4-7 årige med et 
hold hvor forældre og børn deltager sammen og et andet 

for de yngste uden forældre i vandet. De 2 følgende hold er 
for børn der er vandt til vandet og skal begynde den første 
svømmeundervisning og kl 18.30 er for børn fra 7-13 år.

Fra kl 19 er der 2 hold for voksne hvor man kan lære at 
svømme eller bare få den ugentlige motion i selskab med 

andre:

Der er stadig ledige pladser www.skaarup-if.dk/svømning

Vel mødet til den nye sæson

svømmeformand Mette Bødker

SVØMNING  SVØMNING   SVØMNING   SVØMNING

http://www.skaarup-if.dk/sv�mning
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Skal du med til senioridræt i Skårup Hallen ? 

Senioridræt  

 Fordi det er sjovt og sundt 
 Fordi motion er medicin – uden bivirkninger – for helbred, krop og sjæl 
 Fordi motion og samvær med andre har positiv indflydelse på både fysik og livskvalitet 
 Fordi vi til motion ”tager os af hinanden” og har et godt fællesskab 

Svendborg Senior Idræt tilbyder to forskellige hold i Skårup Hallen. På begge hold arbejdes med 

Styrke, kondition, leg, spil, dans, sved på panden, sjovt, forskellige redskaber, udfordringer og samvær! 
Forskellen på holdene består i intensiteten, antal på holdet, tiden der trænes. 
 
Tonen er uformel og vi synes det skal være sjovt at træne 
  

 ”Lunte” som er på eller ved en stol, hver torsdag kl. 15 - 16, første gang torsdag den 22. august. 
Vi har plads til 25 – 30 medlemmer. 
 

                                                     
                Styrketræning  på Lunteholdet                                                        Boldspil på  Basisholdet                                                               

                                                                                  
   

  ”Basis” som er frisk motion, hver torsdag kl. 9.30 – 11.45, første gang torsdag den 5. september  
  Vi har plads til 50 medlemmer. 

 
Prøv 2 – 3 gange inden du beslutter dig for om du vil være med. 
 
Kontakt og tilmelding på foreningens hjemmeside www.svsi.dk eller til Birthe Bergmann på mail 
senioridraet@svendborg.dk / tlf. 24 88 63 31. Telefontid mandag kl. 13 – 15 og onsdag kl. 9 - 11 
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Hold Årg. Ansvarlige Mobil Træningstider
U 5 09 Træner søges ! Torsdag
U 6 08 Klaus Folkmann 4035 7840 16.00 - 17.00
U 7 drenge 07 Flemming Eilsø 6122 0618
U 8 drenge 06 Michael Olsson 3048 7057 Tirsdag
5 mands A + C 17.15 - 18.15
U 9 drenge 05 Sune Frandsen 6186 0615 Mandag + onsdag

Jonas Kjelsmark 6077 2282 og fredag
5 mands A + C Mads Nielsen 3017 4627 16.15 - 17.15

Assistent: Klaus Eden
U 10 drenge 04 Ole Houborg 4099 4140 Mandag + onsdag
5 mands C 16.45 - 17.45
U 11 drenge 03 Michael Olsson 3048 7057 Mandag + torsdag 

Peter Møller 2613 3293 16.15 - 17.15
7 mands A + C Tirsdag

HL: Ketil Amtrup 2635 1285 16.00 - 17.15
U 12 piger 02 Martin Øxenberg 4028 5255 Mandag + torsdag
7 mands B Morten Larsen 2334 7031 17.15 - 18.30

U 12 drenge 02 Flemming Juel Hansen 3029 6683
Allan Østergaard 2960 6248 Tirsdag + torsdag

7 mands B+B+C Benny Isager 5056 8538
Thomas Petersen 4020 5805 17.00 - 18.30
HL: Lisa Rehr 2228 7343

U 13 drenge 01 Frank Thomsen 2168 9086 Mandag + torsdag
Ass. Andreas Hvid 2392 3096

9 mands C 17.00 - 18.15
EKSTRA TRÆNER SØGES! 

U 14 drenge  00 Gert Trommer Nielsen 2076 1134 Mandag + onsdag
11 mands B 16.00 - 17.15
U 15 drenge 99 Henrik Purtoft 3013 2871 Mandag + onsdag
9 mands Simon Høegmark 2488 6291 17.00 - 18.30

HL: Kim Nissen 5170 3022
Herre serie 2 Flemming Mikkelsen 4111 8079 Tirsdag + torsdag

Ulrik Mikkelsen 2290 2940 18.45 - 20.15
Herre serie 3 Andreas Hvid 2392 3096
Old Boys / 30 + Jan Henriksen 3020 5713 Kampe onsdag
Casanova Michael Sørensen 5092 9544 (+ mandage)
Masters 50 + Jørgen "Basse" Nielsen 2029 8631 Kampe mandag 

Udendørs træningstider efterår 2013
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

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

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

 Kurser  Foredrag  Workshops 
 Afbalanceringer  Personlig Udvikling 

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

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Skal du også 
have solgt?

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

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

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

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

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

Træningstiderne 2013/2014 bliver som følgende.

Tirsdag:     Træner

15.30 – 16.45  U – 12  5 - 6 klasse

17.15 – 18.30  U – 10 3 – 4 klasse  

18.30 – 20.00   U  - 14 7 – 8 klasse  Klaus Mouritzen

Onsdag:

16.15 – 17.00  U – 8 0 – 2 klasse  Lars Bak

17.00 – 18.00  U – 14 7 – 8 klasse  Klaus Mouritzen

Torsdag:

20.00 – 22.00  Herre Senior.   Kenneth Møller Larsen

Vi glæder os til at se nye som gamle spillere til den nye sæson. Skulle der sidde en eller flere som kunne have lyst, til 
at være med som træner, holdleder eller på anden måde give en hånd med i Foreningen, hører vi gerne fra Dig/Jer.

Skulle der være spørgsmål, kan du træffe

Arne Møller Larsen 30 54 13 72

Kenneth Møller Larsen 26 14 33 88

Klaus Mouritsen 61 36 81 59

Med Sportslig Hilsen 

Håndboldafdelingen.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
Hver mandag kl. 14.00

spilles der kort m.m. Starter op d. 2/9

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

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

Hver mandag kl. 16.15
Porcelænsmaling i Pensionisternes Hus

Starter op d. 2/9

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Søndag d. 1. september kl. 14
Søndags Matine i Pensionisternes Hus

Underholdning v. André Isager m.fl. 
Kaffe og stort kagebord

Torsdag d. 19. september kl. 9
Skårup Pensionistforening

Tur til den Blå Planet

Onsdag d. 2. oktober. Kl. 17
Høstfest i Pensionisternes Hus

Onsdag d. 16. oktober kl. 14
Den sidste vilje 

Foredrag v/bedemand Morten Bytoft
i Pensionisternes Hus.

Lørdag d. 24. august, kl. 15 - 22
Stor Kulturfest ved Skårup Hallen

Søndag, d. 1. september kl. 14 - 17
Søndagsmatiné i Pensionisthuset

Lørdag d. 14.september, kl. 13 -17 
Kulturfest i Seminarieparken

Lørdag d. 21. september, kl. 18
Høstfest i Vejstrup Forsamlingshus

Tirsdag d. 3. september, 1. oktober, 5. 
november, 3. december kl. 19 – 20 

Syng og Lær i Skårup Kirkelade

Torsdag d. 19. & 26. september, 10., 24., 
31. oktober 14., 21., 28. november kl. 10

 Babysalmesang i Skårup kirke

Torsdag d. 26. september kl. 19.30
Koncert med Regnbuekoret 

i Skårup Kirke

Lørdag d.26. oktober, kl. 18.30 - 20.00
Folkefest i Skårup Hallen

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

SKÅRUPgrafiskö
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