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Kære Folk & Fæ-læser!
Dette nummer af Folk & Fæ er omdelt af vores trofaste 

indsamlergruppe. - Desværre er der flere ruter, der 

mangler en indsamler, men vi prøver alligevel at få 

omdelt bladet på anden måde. 

Måske var du ikke hjemme, da indsamleren kom forbi 

din dør. 

Og så ved du sikkert, hvad jeg skriver nu . . . . . . .

Ja, rigtigt !!!!!!

Benyt gerne muligheden for at støtte bladet med et beløb 

via MobilePay : 0907ZA  -  eller scan koden på forsiden. 

Vi venter spændt på, at indsamlergruppen vender tilbage

med raslebøsserne og indbetalingerne via MobilePay !!!

Og så til noget helt andet:

Olaf Søndberg og Jan Viuf Hansen har i de sidste 

mange numre af Folk & Fæ lavet nogle meget 

spændende artikler om: 

Skårup Sogn – Forhistorisk Tid – og frem mod nutiden.

Det er vores håb, at alle disse artikler – og de 

efterfølgende artikler i de kommende år, kan blive 

samlet til en bog, der beskriver lokalområdets historie.

Det er Folk & Fæ, der står bag projektet, og derfor vil 

det være godt, hvis vi også kan bringe nogle artikler om 

udviklingen i lokalområderne i Vejstrup og Oure.

Derfor:

Vi håber, der er nogle historisk interesserede folk i 

Vejstrup og Oure, der vil indgå i et teamwork med 

Folk & Fæ om at løse denne opgave.

Kontakt snart redaktøren for at aftale et møde !

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ. 

Henning Philbert
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Nyt fra fodboldtalentet Sascha Nielsen i 
Tennessee, USA.    
Journalist: Margit Løve Kølle.         Billeder fra Saschas private blok samt to fotos taget af Margit Løve Kølle. 
I ”Folk & Fæ” 2. april 2021 var der en artikel med overskriften: ”Portræt af fodboldtalentet 
Sascha Nielsen, Åbyskov”.  

Sascha var dengang på vej til Middle Tennessee State University dels for at 
træne og spille fodbold og dels for at studere. Nu er det første år gået, og 
Sascha har sagt ”Ja” til at fortælle om sine oplevelser i USA siden 
ankomsten for 12 måneder siden. Jeg overlader hermed ordet til Sascha. 

 

                              Sådan er det første år i USA gået 

12 måneder er gået, og jeg er nu hjemvendt fra USA for at 

holde to måneders sommerferie i Danmark, inden jeg drager 

tilbage til mit andet år på college. Det første år har budt på 

mange forskellige oplevelser, som har givet mig et indblik i, 

hvordan det er at leve i den amerikanske kultur. Sådan et år 

byder på både opture og nedture. Jeg har lært utroligt meget 

om mig selv, og det miljø jeg lever i. Det første år har jeg boet 

sammen med to amerikanske holdkammerater og en dansk 

holdkammerat. Det har været utroligt interessant at prøve, da 

vi naturligvis alle er meget forskellige. Vi har boet i en fire 

personers lejlighed, som ligger 500 meter fra mit college, hvor 

jeg har undervisning og fodboldtræning dagligt. Det har været 

rart at bo tæt på alt.  

 

Sascha Nielsen juli 2022 tilbage på sommerferie hos familien i Åbyskov. 

En normal uge som student-athlete 

De fleste dage starter tidligt om morgenen med fodboldtræning fra 06:45-09:00. Herefter er der 

styrketræning en times tid, hvorefter man har tid til at tage hjem og gøre sig klar til skole. Dette 
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afhænger af, hvordan man har tilrettelagt sit skema. På mit college vælger man selv, hvilke fag man 

vil have, og hvornår man vil have dem, da der er 20.000 studerende, som alle skal de samme 

grundfag. Det kan f.eks. være historie eller engelsk, hvilket betyder, at der skal udstedes mange 

historie- eller engelskklasser på forskellige tidspunkter, så alle har mulighed for at tage det. Jeg har 

valgt at have timer fra 12-16 de fleste dage på nær fredag; der holder jeg helt fri. Om aftenen laves 

der mad og lektier, mens batterierne lades op til en ny dag med fuldt program. I det første år skal man 

også deltage i lektiecafe to gange om ugen i halvanden time, for at sikre at man får lavet sine lektier 

og afleveringer. Derudover har vi i efteråret typisk to kampe om ugen, som betyder, at man ofte 

misser skole, men det er der stor forståelse for fra lærernes side af. Især de kampe, der spilles på 

udebane, kræver, at man er væk i flere dage ad gangen.  

I februar måned har vi trænet indendørs på en kunstgræsbane, som er på 

størrelse med en multibane. Den kan ses på billedet. Personligt elsker jeg at spille 

indendørs fodbold, fordi der er bander med, dermed er bolden næsten aldrig ude 

af spil, så det er meget intenst. 

 

Fordele ved at være pigefodboldspiller i USA vs Danmark 

Det er ikke for sjov, at verdens 

bedste kvindelandshold i 

fodbold er USA. De sikrer 

nemlig, at de unge 

fodboldspillere har gode vilkår 

til at fortsætte deres udvikling, 

selv når de er færdige med 

high school. I Danmark er der 

mange, der falder fra og mister 

interessen for fodbold, når de 

starter i gymnasiet, fordi der 

lige pludselig er mange andre 

interesser, og fordi sporten ikke 

er en integreret del af 

uddannelsen, som den er i USA. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg dagligt brugte to timer om dagen på 

transport for at komme til gymnasiet og til træning i Odense. Det betød også, at der ikke var særlig 

meget tid til det sociale uden for fodbolden. I USA har man altså det hele på ét sted. Man bor på 
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skolen (eller tæt på for mit vedkommende) med sine holdkammerater, og træningsbanen ligger på 

skolen i gåafstand.  

Jul to gange om året 

Udover at det er mere praktisk, så er faciliteterne også meget bedre i USA, hvor man ikke mangler 

noget som atlet. Første gang, at jeg havde zoom-møde med min træner, sagde han, at man holder jul 

to gange om året i USA som student-athlete; 25. december og 1. august. Jeg tænkte, at det var nogle 

mærkelige datoer, da vi i Danmark kun holder det den 24. december. Jeg blev hurtigt opmærksom 

på, at man fejrer jul den 25. december i USA, og at man som atlet, den første dag tilbage efter 

sommerferien, modtager et stort udvalg af udstyr heriblandt støvler, klipklapper, løbesko, styrkesko, 

indershorts, top, træningstøj, rejsetøj, vinterjakke, regnjakke, windbreaker og meget mere. Nu forstod 

jeg pludselig de mærkelige datoer. Jeg fik flere “gaver” den 1. august, end jeg får juleaften. I Danmark 

er vi et godt stykke fra at kunne tilbyde samme vilkår i pigefodbolden. Ydermere flyver man til 

udebanekampe og bor på hotel i USA, hvor alt er betalt. Det skal sættes op mod busture i Danmark til 

Thy eller Hjørring, hvor man medbringer sin madpakke og kører hjem igen samme dag, som man har 

spillet.  

           
3 glade fodboldspillere.                                              Her er jeg sammen med to af mine roomies. 
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Den bedste oplevelse 

Det kan være svært at finde én ting, der har været det bedste ved at bo i USA i et år, men bare det at 

få lov til at opleve, hvordan det er at leve i en anden kultur, og hvor forskellige vores normer er, det 

har været utroligt lærerigt. Jeg har helt klart lært at sætte pris på mange ting ved Danmark, og når 

folk spørger, om jeg kunne finde på at bosætte mig i USA i fremtiden, så må mit svar være “nej”. USA 

er et spændende land på mange måder, hvilket jeg nyder som et ungt individ, men jeg vil hellere 

skabe familie i et roligt land som Danmark, hvor det ikke koster $1.000 at køre med ambulance eller 

$38.000 for et år på college. 

Jeg elsker at rejse og opleve nye steder, hvilket der har været rig mulighed for som fodboldspiller på 

college i USA. Gennem sæsonen har vi været i fem forskellige stater for at spille fodbold, men også 

ferierne har været gode til at kunne rejse i.  

Min første ferie i USA var Thanksgiving sidste efterår, som er placeret i slutningen af november. Her 

tog jeg med en holdkammerat hjem til Indiana, hvor jeg fik lov til at fejre højtiden med hendes familie. 

Da vi fik juleferie den 9. december, tog jeg med en anden holdkammerat hjem, som bor i Maryland 
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hvor hun viste mig forskellige byer såsom Baltimore og 

Washington D.C. Vi sluttede af med en juletur til New York 

City, som er helt magisk ved juletid.

I foråret har vi Spring Break, som er vores eneste ferie i 

foråret, og her tog jeg med et par holdkammerater til Florida 

for at nyde stranden og det gode vejr. Dette var meget 

tiltrængt, især fordi man ikke ser stranden hver dag. Denne 

strand i Florida ligger syv timers kørsel væk, men er faktisk 

den strand, der er tættest på os. Det er helt vildt at tænke på, 

da jeg i Danmark ser havet hver dag fra mit værelse. 

 

Skolen er meget anderledes 

I USA tager det fire år at få en bachelor, hvor det i Danmark kun tager tre år. Dette tror jeg dog ikke 

betyder, at det er en bedre uddannelse. Tværtimod, fristes jeg til at sige. Det skyldes nemlig, at man 

skal igennem en masse grundfag det første år, som ikke er knyttet til din linje. Jeg har f.eks. været 

igennem “health and wellness”, “dance” og “american history”. Dette er fag, du ikke umiddelbart vil 

forbinde med psykologi, som er min studieretning. Om ikke andet er det altså obligatorisk. Jeg er dog 

sikker på, at de næste tre år bliver mere specifikke og relaterbare til min linje, men jeg tvivler på, at 

der er samme koncentration af psykologi-fag, som på en dansk bachelor i psykologi. Karaktererne i 

USA er også en del anderledes. Først og fremmest bruger de et helt andet system med karaktererne 

A, B, C, D og F. Hvor A er den højeste karakter, og F er den laveste. Generelt går man meget op i 

karakterer i USA, da det først og fremmest ser godt ud, når man skal læse videre eller have et job i 

fremtiden. Derudover er de amerikanske børn oplært til at være gode i skolen, så de kan tilegne sig 

akademiske scholarship, hvilket vil gøre det muligt for dem at få en god bacheloruddannelse.  

Amerikanere frituresteger alt 

Allerede første dag blev jeg kastet ud i nye smagsoplevelser, og jeg fandt hurtigt ud af, at 

amerikanere elsker friturestegt mad. Her fik jeg nemlig serveret friturestegte syltede agurker på den 

lokale diner. Jeg må dog indrømme, at det kunne faktisk noget. Det er langt fra min livret, men meget 

sjovt at smage, og især hvis der er den amerikanske dressing, ranch, til. Det mest spøjse jeg har 

smagt, som var friturestegt, det var en oreo. 
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 Her skal man forestille sig, at der bare står en brødlignende klump 

foran dig, men når du bider den over, finder du til din store 

overraskelse en oreo indeni. De er skøre de amerikanere. 

Opskrift på friturestegt oreo. 

Hæld 5 cm olie i en stor gryde og opvarm det til 190 grader. 

Rør mel, sukker, bagepulver og salt sammen i en skål. Pisk mælk, 
smør og æg sammen i en anden skål. ... 

Tag én Oreo ad gangen. Dyp den i kagedejen, og steg den i den varme olie i omkring to minutter. 

Bibelbæltet og gæstfrie mennesker 

Jeg bor i Tennessee, som er en af sydstaterne i USA. Staten indgår også i det, man kalder 

bibelbæltet, som bl.a. er et område, hvor især den konservative protestantiske kristendom finder sted, 

generelt fornemmer jeg også, at folk oftere går i kirke, men det kan være tilfældigt. Dette har også 

gjort, at jeg hver tirsdag aften møder op til gudstjeneste kun for collegestuderende med en håndfuld 

af mine holdkammerater. Det er altid hyggeligt, og der er livemusik med et band både før og efter, 

præsten er på. Derudover er der virkelig mange søde unge mennesker, som er utroligt 

imødekommende. Det er virkeligt anderledes og sjovt at opleve. Præsten står frem i helt almindeligt 

hverdagstøj og snakker meget om hverdagen, hvor han en gang imellem hiver et vers fra bibelen 

med ind over, som man kan lære af. Jeg synes bare, det er sjovt at være med til og overvære. 

Vigtigst af alt, så giver det en times ro uden mobil i en stresset hverdag. 

Blog 

Hvis du har lyst til at læse 

mere og følge med i mit 

USA-eventyr, så er du mere 

end velkommen til at læse 

med på min blog: 

https://saschanielsen7.wixsite.com/minhjemmeside 
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Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

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

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

Skårupørevej 39
5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

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

SKÅRUP ApS
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Skårup Seminarium, der bliver til seniorboliger 
- nu er der igen borgerhøring – denne gang om lokalplanen 

 
 Tekst Vibe Eriksen. Billeder: fra kommunens hjemmeside vedr. planerne 

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

De daværende kommunale bestemmelser fastlagde brugen af området til offentlige formål (undervisning). 
Derfor krævede projektet en række ændringer af den nuværende kommuneplan samt en ny lokalplan for 
området.  
I 20-21 fremlagde kommunen de forskellige planer for byggeriet; bebyggelsesgrad på grunden, højden på 
bygningerne, hvilke bygninger, som bevaredes, principperne for parkens bevarelse osv. (De tidligere indlæg 
med forslag, retningslinjer og dokumenter ligger på Folk & Fæ hjemmesiden under Lokalnyt—> Skårup 
Seminarium).  

I 2021 havde vi nabohøringer og kommunens efterfølgende besvarelser (den såkaldte hvidbog), indtil 
kommuneplanen blev ændret ved, at man vedtog et tillæg til den eksisterende kommuneplan.  

Se detaljer i kommunens forslag til 
kommuneplanen: 
https://www.folkogfae.dk/Lokalnyt/Skårup-
seminarium (februar 2020: ”Svendborg 
kommunes oprindelige bilag til høring”) 

Lokalplan 2022 
Nu er man så nået sidste etape af 
forarbejdet inden byggeprojektet, 
nemlig vedtagelse af den endelige 
Lokalplan for området.  

Som det fremgår af billedteksten, er bygherre ikke 
forpligtet til at lægge byggefelterne som på billedet. I 
princippet kan han flytte rundt med det hele blot 
lokalplanen overholdes. 
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En lokalplan udstikker et sæt rammer og regler for et specifikt geografisk områdes bebyggelse og er 
bindende for både kommune og borger. I den forbindelse holdt kommunens planafdeling, en repræsentant 
fra arkitektfirmaet C og W samt bygherren et borgermøde d. 20. juni, hvor man gennemgik 
lokalplansforslaget og svarede på spørgsmål fra de fremmødte. Mange borgere var mødt op til dette møde. 
Et hurtigt gæt er ca. 100 mennesker. 
Lokalplansforslaget bygger på det tidligere vedtagne kommuneplanstillæg, som bl.a. fastlagde en 
maksimums-bygningshøjde på 3 etager (trods samtlige høringssvar, som havde indsigelser herimod) og en 
bebyggelsesgrad på 30 %.  
 
Se lokalplanen her: https://www.folkogfae.dk-->Lokalnyt-->Skårup-seminarium (august 2022: 
”Lokalplansforslaget”) 

På borgermødet gennemgik kommunen de forskellige punkter i forslaget med arkitekternes tegninger over 
de planlagte bygninger (højder og placeringer), at træer over en diameter på 50 cm friholdes for fældning, 
den planlagte placering af alle ind- og udfalds køreveje og gå-stier mellem bygningerne, parkeringspladser 
osv. (Se tegningerne nedenfor) 

Bebyggelsesgraden fastholdes til 30 %; Det 
betyder, at max 30% af områdets areal må være 
bebygget.  
Der må max være 80 boliger uden 
hovedbygningen og rektorbygningen, som skal 
bevares, fordi de er fredede. Disse bygninger 
foreslås brugt til fællesarealer og flere boliger. 
Alle andre nuværende bygninger rives ned.  

Max højden på de nye bygninger fastholdes til 
12m svarende til 3 etager (næsten samme højde 
som hovedbygningens tagryg). Afstande til 
fortovene skal minimum være 2,5 m og 
afstande til omkringliggende huse mellem 6,5 m 
og 10,5 m. 

Kommunen fastslår de samme retningslinjer, 
som i kommuneplanen; at man med byggeriets 

placering og materialer skal tage hensyn til de eksisterende bygninger, områdets kulturhistoriske præg og 
landsby- stationsbymiljøet i Skårup.  

Du kan se alle detaljer i lokalplanens punkter på kommunens hjemmeside: 
https://svendborg.cowiplan.dk/lokalplaner/boligomraade-ved-det-tidligere-skaarup-
seminarium/redegoerelse/lokalplanens-formaal-og-indhold/  

Man forestiller sig, at byggeprocessen foretages i flere tempi over et par år og vi må forvente en del tung 
trafik ad Vestergade og Østergade, mens processen står på.  
Det er vigtigt, at de omkringliggende boliger registrerer deres bygningers tilstand inden byggeriet, så man 
kan få erstatning for eventuelle bygningsskader forårsaget af den tunge trafik. 
 

OBS: 
Lokalplansforslaget er nu til offentlig høring med deadline d. 12.8. og tilgås via ovenstående link til 
kommunens hjemmeside, hvor man skal trykke på megafon-symbolet.  

Alle borgere kan tilkendegive deres mening, så hvis du har kommentarer eller indsigelser, er det 
rigtigt vigtigt, at du gør brug af den offentlige høring. Jo flere besvarelser, jo større gennemslagskraft! 
(forhåbentlig) 
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I forslag til kommuneplanen gennemgik kommunen de omkringliggende gademiljøer, som byggeriet skulle tage hensyn til. 
Feb 2020 

ALLE GAMLE OG NYE DOKUMENTER INKL. LINKS TIL LOKALFORSLAGET OG DEN OFFENTLIGE HØRING  
FINDES PÅ FOLK & FÆ HJEMMESIDEN: WWW.FOLKOGFAE.DK-->LOKALNYT-->SKÅRUP SEMINARIUM 

 

En borgergruppe arbejder videre. 
Efter borgermødet var vi en gruppe berørte 
naboer, som fandt sammen, fordi vi var utilfredse 
med kommunens håndtering af planerne. Selv om 
kommunen hele tiden har talt om 
borgerinddragelse og hensyn til landsbymiljøet, 
så mener gruppen ikke, at det kommer til udtryk 
hverken i detaljerne i planen, i arkitektens 
tegninger eller i bygherrens nedladende holdning 
til byen på borgermødet som bl.a. ”en soveby”, 
som hans projekt ville kunne sparke liv i.  

Vi diskuterede de forskellige kritikpunkter og blev 
enige om at arbejde videre ved at kontakte 
forskellige styrelser og foreninger for at få råd og 
vejledning med henblik på at få ændret primært 
maksimumhøjden i planen.  

Gruppen understreger, at man generelt ser 
positivt på en ny bebyggelse på grunden. 
Bygningerne og hele stedet forfalder mere og 
mere, så det er nødvendigt, at der sker noget nyt. 
Men som borgere forventer vi, at man lytter til 
os, som har levet tæt op ad og med seminariet i 
mange år og må forventes at kende stedet bedst. 

Kommunen har gennem hele projektet 
understreget, at man vil tage hensyn til 
landsbyens kultur og historie og til de 2 meget 
forskellige tilstødende gader, hhv. Østergades 
stationsbymiljø og Vestergades landsbymiljø med 
de gamle huse.  

Alligevel vil man placere 6 helt ens mastodonter 
af nogle etageejendomme med 8,5 m mur-gavle 
meget tæt på de tilstødende gader. Træerne 
langs de to veje vil formodentlig blive fældet og 
bag disse gavle vil yderligere 2-3 bygninger i 
hovedbygningens højde rejse sig. Som planen ser 
ud nu, vil flere omkringliggende huse og haver få 
den højeste del af ejendommene med altaner og 
vinduer i 3 etager med direkte indblik under 10 m 
fra skel. 

Hvis man går en tur i parken og forestiller sig 
disse 6 bygninger med samme højde som 
hovedbygningen, kan man få en klar 
fornemmelse af, hvor højt det vil være. 

I planen står der, at bygningerne skal være så 
smalle som muligt. Planen er, at man fra vejene 
skal kunne se ind til hovedbygningen og parken 
mellem bygningerne. Men der er ingen bredde 
fastlagt ligesom der heller ikke er nogen 
fastlæggelse af byggefelterne. Det betyder at 
bygherren i princippet kan jonglere rundt med 
det hele, blot der tages højde for de 30 %, de 12 
m og de 2 fredede bygninger.  
Hvis en borger-høring skal have sin berettigelse, 
er det vigtigt, at byggefelterne fastlægges, så 
borgerne ved, hvad de tager stilling til. 

 

 

 

Fra arkitektens tegninger af højderne fra forskellige vinkler. 
Træerne på tegningerne er misvisende høje. Ingen træer er næsten 
dobbelt så høje som hovedbygningen, men det får hele byggeriet til at 
se småt ud. 
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Gruppen mener tillige, at kommunen trods de 
fine løfter om hensyn til landsbymiljøet har 
udarbejdet nogle rammer for byggeriet, som 
følger bygherrens ønsker og afkobler borgernes 
kulturhistoriske interesser for stedet. Skårup er 
en landsby og høje etageejendomme i moderne 
stil er et voldsomt indgreb i det kulturmiljø, som 
stedet udgør.  

Gruppen har dog valgt at fokusere på ét af de 
vigtigste kritikpunkter, nemlig maksimumhøjden 
på 12 m, som har væsentlig betydning for hele 
byggeriets udtryk. Gruppen vil arbejde på, at 
maksimumhøjden kommer ned på max 2 etager 
dvs. i alt 8,5 m. 

Vi arbejder videre også udover deadline for 
høringen, da det derefter stadig vil være muligt at 
præge beslutningerne, hvis man har den rette 
ekspertise. Derfor har vi indtil videre kontakt med 
Slots- og kulturstyrelsen, som står for fredninger 
og med Foreningen By og Land, som kender til 
lignende sager. Gruppen kontakter desuden 
medierne og forskellige lokalpolitikere.  

Hvis du sidder inde med relevant viden eller blot 
er interesseret i at støtte dette arbejde, er du 
meget velkommen til at kontakte gruppens 
kontaktperson, Jakob. Arbejdet indebærer ikke en 
masse møder, vi har uddelegeret arbejdet og 
udveksler viden og informationer om sagens 
forløb via mails.

Min egen uforbeholdne mening. 

De sidste år har jeg fulgt processen tæt, jeg har 
deltaget i flere møder, har forsøgt at sætte mig 
ind i det formelle og har skrevet om det i Folk & 
Fæ. Så nu i 11. time vil jeg tillade mig at komme 
med min egen uforbeholdne mening.  
Det var tydeligt på borgermødet, at hverken 
bygherren, arkitekten eller kommunen havde 
viden om og omtanke for Skårups kulturhistoriske 
tilhørsforhold til seminariet.  
Kommunen er interesseret i at komme af med det 
forfaldne sted, bygherren er interesseret i at 
forrente sine investeringer og arkitekten..… Ja 
undskyld, jeg synes, at det bærer præg af, at de 

lige havde en god plan, som hurtigt kunne 
tilpasses denne opgave, liggende i skuffen. 

Kommuneplanens understregning af byggeriets 
hensyn til landsby- og gademiljøet er fuldstændig 
forsvundet. Nu vil man fælde flere gamle, høje 
træer og placere nogle høje, helt ens boligklodser 
meget tættere på gaderne end de nuværende 
60’er bygninger er.  
Disse byggeklodser vil uvægerlig dominere 
gadebilledet fuldstændigt og ”overrule” de 
smukke gamle huse og forhaver i begge gader 
dels pga. højden men også pga. byggestilen, som 
kunne have ligget hvor som helst. 

Interesseret?  
Kontakt Jakob: moeller.jakob@gmail.com 
 

Lokalplansillustration af bygningerne set fra Østergade. På plantegningen er afstanden mellem boligblokkene ca. samme størrelse 
som bygningernes bredde. Her ser afstanden betydelig større ud, hvilket giver et meget luftigere indtryk. 

Kontakt: moeller.jakob@gmail.com 
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Man kunne ellers have taget hensyn til det 
omkringliggende miljø ved at bygge meget lavere 
og i mindre enheder i en byggestil, som 
harmonerede med hovedbygningens 
nyklassicistiske stil med variation i fladerne og fx 
med små forhaver.  
Det ville have skabt et gadeforløb, som forholdt 
sig til Østergade og Vestergade og ikke bare 
”vendte ryggen til”. Med sådanne mere organiske 
huse ville byggeriet sikkert godt kunne bære en 
højde på 2 etager. Samtidig skulle man 
selvfølgelig undgå indkig til de omkringliggende 
huse og haver. 

Det ser ikke ud til, at der er fastlagt en fredning af 
parkens sjældne træer. På borgermødet talte man 
om, at træer med en diameter på over 0,5 m ikke 
måtte fældes, men det kan jeg ikke finde noget 
om i lokalplansforslaget. De skitserede bygninger 
placeres da også på steder, hvor store, gamle 
træer står i dag. Parkens historiske og sjældne 
træer er en væsentlig del af stedets historie og 
burde have haft en stor plads i planen.  

Lige siden seminariets start har det været en 
kulturinstitution med kolossal betydning for 
skolen, kirken og byen generelt med social og 
praktisk betydning for byens borgere. De fleste 
seminarister boede til leje og levede tæt sammen 
med byen familier, seminariet arrangerede 
kulturbegivenheder for byens borgere, de færdig-
uddannede lærere slog sig ned i byen og parken 
har altid været et stort og smukt rekreativt 
område for byens borgere og et udeareal for 
skolens elever. 

Seminariet ER lukket og der SKAL nyt til. Nuvel, 
men hvis man vil tage hensyn til stedets 
kulturhistoriske betydning og landsbymiljøet, skal 
byen efter min mening i langt højere grad 

integreres i byggeriet og tænkes ind, så det bliver 
en homogen og harmonisk enhed. Den planlagte 
arkitektur, som skiller sig gevaldigt ud og lukker 
sig mod byen og med egne fællesarealer og -
aktiviteter, får nemt ghetto-præg (undskyld 
udtrykket) og signalerer, at området snarere er en 
by i byen end en integreret del af Skårup.  

Det er fuldstændig misvisende, at kommunen 
vurderer, at dette byggeri er i overensstemmelse 
med retningslinjerne for ”kulturmiljøet, som 
omfatter Seminariet, de nærliggende dele af 
landsbykernen og Skårup Skole” og hvor 
”bebyggelse og anlæg ikke må forringe kvaliteten 
og oplevelsen af kulturmiljøet og at de bærende 
bevaringsværdier ikke tilsidesættes”. 
(Kommuneplanen 2021).  Kulturmiljøet og de 
bærende bevaringsværdier er netop byen og 
seminariets tætte historie, de smukke, historiske 
bygninger og den gamle, unikke park, som i den 
grad tilsidesættes med denne lokalplan.  
Jeg mener, at man bør tænke sig om endnu en 
gang og sætte sig grundigt ind i seminariets, 
parkens og byens historie og nutidige liv og virke 
samt inddrage byens borgere i en reel 
demokratisk proces, hvis man skal planlægge og 
stå for et nybyggeri her. 

Det er mit håb, at så mange skårupborgere som 
muligt vil udtrykke deres holdning til det 
planlagte byggeri i den igangværende 
høringsfase, så byen høres og dermed i højere 
grad inddrages demokratisk i planerne. Deadline 
er 12.8. 

Gå ind på linket herunder og her og tryk på 
megafonsymbolet. 

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere 
information. (Se kontaktinformation på bladets første 
side) 
 

https://svendborg.cowiplan.dk/lokalplaner/boligomraa
de-ved-det-tidligere-skaarup-
seminarium/redegoerelse/lokalplanens-formaal-og-
indhold/ 
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Ny brugsuddeler i SuperBrugsen i Skårup.
Khalid Mansour har takket ja til et tilsvarende job i Bullerup v/Odense, 

der ligger tæt ved, hvor han bor. - Han fortæller, at han har været 

utrolig glad for den tid, han har haft i Skårup SuperBrugs.

Den nye brugsuddeler Hasse Faber er allerede kendt af kunderne, idet 

han har været ansat i Skårup SuperBrugs i ca. 1 år.

Folk & Fæ siger tak til Khalid for et rigtigt godt samarbejde, og vi byder 

Hasse hjertelig velkommen som ny uddeler i Skårup. - Vi er sikker på, at

det gode samarbejde vil fortsætte sammen med Hasse Faber.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.          Henning Philbert
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Hasse Faber er udnævnt til ny brugsuddeler i 
SuperBrugsen i Skårup pr 1. juli 2022. 
Skribent og fotograf: Margit Løve Kølle. 

 

I april 2022 i ”Folk & Fæ” var der en artikel 
om, at SuperBrugsen i Skårup var blevet 
kåret til at være den forretning indenfor 
COOP med flest tilfredse kunder. Der var i 
den anledning også et interview med det 
faste personale. 

I afsnittet med souschef Hasse Faber fortalte 
han, at han snart kunne fejre 25-års jubilæum 
indenfor COOP og havde været ansat i 
SuperBrugsen i Skårup i næsten et år.  

Den 1. juli forlader uddeler Khalid Mansour 
sin stilling i SuperBrugsen i Skårup, men 
fortsætter i en tilsvarende stilling i en 
SuperBrugs i Odense, og Hasse Faber 
overtager uddelerstillingen i Skårup.  

Hasse Faber har tidligere været uddeler i 2½ 
år, og nu bød muligheden sig igen, og han 
følte, at det var tiden at slå til.  

Procedure for ansættelse. 

Ansøgere, der bliver indkaldt til en 
jobsamtale, modtager forud for mødet en 
opgave, som fremlægges skriftligt i form af et 
power-pointprogram, hvor distriktschefen og 
en HR-partner er tilstede, og her redegøres 
for kompetencer, kvalifikationer og visioner. 
Visioner for forretningens fremtid og en kort 
præsentation af ideer for drift, ledelse og 
udvikling. Samtalens varighed er på 1-2 
timer.  

Efter ansøgerens fremlæggelse følger en 
dialog mellem HR-partneren og ansøgeren. 
Distriktschefen lytter og noterer og er egentlig 
passiv i proceduren, men får ro til at gøre sig 
sine tanker og tager notater undervejs.  

Samtalen afsluttes med en håndfuld 
spørgsmål. Til sidst bliver ansøgeren sendt 
udenfor døren, og samtalen vendes imellem 
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distriktschefen og HP-partneren. Derefter 
kommer ansøgeren ind igen og stilles flere 
relevante spørgsmål.  

Så er første samtale afsluttet, og ansøgeren 
kan nu vente på senere at få et telefonisk 
opkald, hvor ansøgeren bliver spurgt, om 
han/hun vil have jobbet. Derefter afholdes et 
møde med distriktschefen, hvor der aftales 
løn og pension. Når dette er på plads, 
orienterer distriktschefen først formanden for 
SuperBrugsens bestyrelse, og kort derefter 
orienteres personalet i forretningen. Når dette 
er på plads, bliver der sendt en e-mail til 
resten af organisationen, så alle er informeret 
om skiftet.  

Hasse 
Faber 
privat.  

Hasse Faber 
har boet i 
Skårup i 5 
år, men bor 
nu i 
Svendborg 
med sin 
kæreste og 
datter på 11 
år. Datteren 
går stadig på 
Skårup 
Skole. 

Hasse Faber går op i madlavning og vin.  

Han slapper af med at gå i køkkenet og trylle 
lækre og velsmagende retter frem.  

Når han selv skal sige det, er han den bedste 
til at lave mad derhjemme, men han og hans 
kæreste nyder begge meget at gå ud og 
spise. Det afgørende er ikke, om det er 
gourmetmad, men om maden er 
velsmagende og serveret på en indbydende 
måde, ja helhedsindtrykket og det visuelle 
betyder meget for hele oplevelsen.   

Italienske og asiatiske retter er blandt 
favoritterne. Familien holder af at rejse til 
Middelhavslandene og nyde egnsretterne 
dér. Vine, der passer til de forskellige retter, 
er et plus til madoplevelsen. Især nydes 
italienske og franske vine. 

 

Hasse har naturligvis som vinansvarlig i 
SuperBrugsen i Skårup smagt på mange af 
de vine, der føres i forretningen, men da hans 
viden er stor med hensyn til hvilke druer, der 
tilfører en vin en let eller tungere smag samt 
forskellen på vin fra de forskellige lande, 
anser han sig selv for at være kompetent til at 
rådgive og vejlede kunderne, når de kommer 
og spørger ham om, hvad han synes, de skal 
vælge til en bestemt ret, de vil lave til deres 
gæster eller til en lille privat fest. 

 

I februar 2022 var han med på en studietur til 
Sydafrika, for at smage på SPIER vine, som 
forhandles i forretningen, og han har 
ligeledes i forbindelse med arbejdet været i 
Portugal, nærmere bestemt i Porto, for at 
smage på portvinstyper.  

Inspirationen til de forskellige retter. 

Hasse Faber inspireres til sine retter fra 
madprogrammer i TV, Instagram, 
madopskrifter på nettet eller kogebøger, ideer 
fra ferier i ind- og udland, ja, og så er det altid 
interessant selv at eksperimentere. Hasse 
Faber fortæller, at han også får gode ideer fra 
kunderne.  
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F.eks. kom der for nylig 
en kunde, der ville have 
et råd til, hvilken vin han 
ville anbefale til en 
ærtesuppe, hvori der 
skulle anvendes 
Champagne. Opskriften 
lød så interessant, at 
Hasse endte med at 
prøve retten af 
derhjemme.  

Han nyder at hjælpe kunderne, og naturligvis 
sætter han pris på og glæder sig over, hvis 
kunden efterfølgende kommer og siger, at det 
var en succes med hans valg af vin.  

Købmand eller slagter.  

 
Hasse Faber fortæller, at han holder meget af 
at gå ind i slagterafdelingen. Han er 
fascineret af de flotte udskæringer, der laves, 
ja, han er overbevist om, at var han ikke 
blevet købmand, ville han have valgt at blive 
slagter. 

 

 

 

SuperBrugsens fornemmeste opgave. 

Den fornemmeste opgave er, at forretningen 
har de varer, som kunderne efterspørger, og 
at alle medarbejdere hver dag er glade for at 
gå på arbejde. Det er vigtigt at tilgodese 
lokalsamfundet med sponsorater, men også 
vigtigt at lokalsamfundet støtter forretningen, 
så alle føler, at de får noget ud af det.  

Herunder billeder fra grønt og frugtafdelingen 
i SuperBrugsen i Skårup. 

 

 

 

”Folk & Fæ” ønsker Hasse Faber tillykke 
med udnævnelsen til brugsuddeler i 
SuperBrugsen i Skårup.  
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Hasse Faber
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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                                 Den sorte box er tilbage i Skårup. 

       Denne gang med historien om Fyns første og eneste kvindelige sognerådsformand 1962. 

I anledning af udstillingen har Folk og Fæ redaktionen spurgt 
om jeg ville skrive en historie om personen. Det sker hermed. 
Sognerådsformanden svarer til det vi i dag kalder borgmester. 
Men dengang var det kun de større byer der havde sådan én. 
Her i Skårup var det Lily Schmidt Nielsen der blev formand. 
Dengang var det altså en formand uanset køn, ikke noget med 
forkvinde,  forperson eller andre moderne ord. Men hvem var 
hun? Lily Smidt var rektor fruen på seminariet, underviste lidt 
og ordnede kontor arbejde på seminariet, og å var hun også 
husmoder, som var en titel hun godt kunne lide at bruge, 
hendes mand var blevet rektor der i 1950.   

I 1970 mistede Skårup sin selvstændighed til Svendborg 
kommune. Når vi ser tilbage i aviserne stod der: Skårup afleveret i fineste form. Hvorfor kunne 
man skrive det? Der havde i mange år ikke sket så meget. Sognet var en landkommune, hvor det 
var bønderne der var bestemmende, venste konservative og radikale sad på magten og 
pengekassen, og der blev ikke lagt skjul på hvor rig man var. Der var efterhånden kommet to 
socialdemokrater i sognerådet, men de havde jo ikke meget at skulle have sagt, to mod syv. Der 
blev kun brugt penge på det allermest nødvendige. 
Skolevæsenet var der ikke mange udgifter til, seminariet 
hørte til staten og skolen hørte under seminariet som derved 
betalte det meste af skoleudgifterne. Plejehjem som det hed 
dengang lå uden for byen, nemlig på Skårupørevej 9, det var 
den gamle fattiggård som nu kunne huse 10 gamle. Hvis der 
var flere kunne de jo bo hos familien og den hjemmegående 
husmor kunne tage sig af den gamle bedstemor og bedstefar.  

Sidst i 50erne var der en del folk her i byen som syntes der 
godt måtte ske lidt udvikling. En nystartet håndværker og borgerforening gik i front for at få nye 
folk opstillet. I 1958 fik man overtalt fruen fra rektorboligen på seminariet til at opstille på en 
upolitisk sogneliste. Lily Smidt Nielsen var ikke kendt for så meget i sognet, dog var hun dybt 
involveret i spejderbevægelsen og lidt andet socialt arbejde, som lå dybt i hende fra sin opvækst 
på den jyske hede. Hun havde dog mærket lidt til politik, da hendes far havde været 
byrådsmedlem i Grenå. Det var ingen af hendes uddannelses titler hun brugte, men derimod titlen 
husmoder, som der stod på opstillingslisten. Denne liste fik valgt 2 men ikke nok til flertal, men der 
blev skabt grobund for noget til det næste valg i 1962. som sagt havde der været passet så godt på 
pengene, at selv kloakudbygning blev syltet og syltet trods reprimander fra boligministeriet op 
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igennem 50erne. Den sidste kloak renovering fandt sted i 1922. Nu hørte ministeriets tålmodighed 
op, og det blev pålagt, at nu måtte man åbne syltetøjskrukken, og der skulle ske noget, men 
imidlertid havde sognerådet sovet i timen for nu var tilskuddet på 85 % bortfaldet, og man måtte 
nu betale det hele selv omkring 1960. Også i Åbyskov kom der kloakering, her løb spillevand 
mange steder tværs over vejen og ud i havet. Her var der også negative kommentarer, som for 
eksempel, nu har det gjort sådan i mange år, hvorfor skal det så laves om.  

Flere af disse ting blev selvfølgelig draget frem op til valget i 962, med det resultat at borgerlisten 
fik 3 mandater valgt ind og sammen med 2 socialdemokrater fik de flertal, med Lily Schmidt 
Nielsen som formand og eneste kvinde i rådet.  Nu kunne der bruges penge, men ikke bare for at 
bruge dem, de skulle investeres langsigtet, det er noget helt andet. Der blev udarbejdet  mange 
forslag, som blev vedtaget med 5 mod 4 stemmer. Noget af det første var byggegrunde, 
Mosegården var brændt (se andet sted i bladet) her blev det meste af jorden købt med udstykning 
for øje, planen blev godkendt i 1964. Skårup fik nu ansat sin egen kommuneingeniør, til at stå for 
planerne. Vesterløkken var godt i gang med at blive bygget til, det var den eneste udstykning der 
havde været i mange år. Igen kom der forslag fra den private forening Skårup Gadebelysning om 
kommunen ville overtage foreningens drift af 
belysning på gaderne, kassen var igen tom. Denne 
gang overtog kommunen driften. Også her var der 
kommentarer som lød, hvem tænder lyset for vores 
køer ude på marken! Gaderne i Skårup by blev sat i 
stand rigtig mange var uden asfalt det blev der nu 
rådet bod på, og der kom fortov i hele byen, 
gadenavne og husnumre. 

Et andet forslag fra Lily var omsorg for de gamle, 
som hun ikke mente skulle bo udenfor byen, i det 
nedslidte alderdomshjem, og så skulle over 
Nyborgvej hvis de havde et ærinde i byen. Forslaget 
gik på, at købe den gamle gård på Mellemvej hvor 
der var en del jord omkring, og så bygge et plejehjem her mit i byen, med toilet til hvert værelse. 
Det var der nogen i rådet der nærmest var ved at besvime 
over. Der kunne så også senere blive plads til kollegium, 
og de små beskyttede boliger som de hed dengang. Ikke 
alle var dog med på ideen, og et modforslag gik på om 
man ikke bare kunne sætte 5 kviste på det gamle 
plejehjem og udnytte loftet. Men som alle ved i dag, blev 
det nybyggeri uden trapper. 

Dagrenovation blev også tvungen. Hidtil havde det været 
en frivillig privat ordning, med efterhånden mange 
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tilmeldte. Spandene blev tømt på en åben lastbil, det syntes sundhedskommissionen ikke rigtig om 
mere, og så blev det tvungen for alle, og sækkene blev indført.  

Fjernvarmen var også kommet i gang, det var et 
kommunalt anliggende i starten. Men der blev gjort et 
stort frivillig arbejde med at skaffe kunder. Og der var 
travlt, for nu var mange huse bygget uden skorsten, og 
vinteren nærmede sig, men det lykkedes. Nogle dage 
før indvielsen var nogle fra sognerådet samlet for at 
planlægge dagen og da stemningen steg, turde flere af 
mændene godt kravle op i den 34 m høje skorsten, det 
turde den eneste kvinde der var med også, nemlig 
formanden. Men da dagen kom, havde mændene 
mistet modet, man holder hvad man lover sagde Lily 
Smidth, og så kravlede hun med skorstensbyggeren til 
tops og drak champagne. Det var rygtedes i forvejen så 
fjernsyn og næsten alle landets aviser var troppet op 
for at filme. En avis skrev: Mor og en murermester på 
toppen af en skorsten. Det skal lige siges, at det er jo 
ikke den bette skorsten fjernvarmen har nu. Børnehave på 
Oluf Ringsvej blev også etableret, igen med ildsjæle som 
startmotor, men det blev bakket op af sognerådet. 

I forbindelse med skolebyggeriet mistede skolen og 
sportsklubberne deres fodbold- og håndboldbane. Også 
her blev der hjulpet, sognerådet bevilgede 60.000 kr. til 
materialer hvis klubberne ville bygge et klubhus. Det blev 
så gjort i 1965 med kun frivillig arbejdskraft. 

I 1966 skulle der så være valg igen, men denne gang 
meddelte Lily Schmidt Nielsen at hun havde opbrugt sine 
kræfter, og ikke ville opstille igen. Der kom mange 
opfordringer fra folk, men hun savnede lidt seminariet, 
eleverne og undervisningen. Efter megen overtalelse 
sagde hun ja igen, på den betingelse at hun ville stå sidst 
på listen, så var chancen for genvalg nok ikke ret stor. Så vidt jeg husker snakker vi om en 16. eller 
17. plads. Men hvad skete, Lily fik så mange personlige stemmer at hun blev valgt, som den eneste 
fra listen. Det vidste lidt om hendes popularitet. Hun fik ikke noget at skulle have sagt denne gang, 
og rådet gav hende dog en plads i et udvalg, nemlig rotteudvalget. Til det sagde Lily: Det gør ikke 
noget at ende i rotteudvalget, når man kun har været foregangskvinde for at hjælpe nogle af dem 
som havde brug for det. Det var det sidste sogneråd i Skårup.                              
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Op igennem 60erne var man endnu ikke så vant til at kvinderne var så aktive i f.eks. politik, og især 
ved fjernvarme indvielsen, hvor der var journalister nærmest fra det ganske danske land, var der 
mange spørgsmål til sådan en sognerådsformand. Langt de fleste spørgsmål gik ikke på det 
politiske arbejde, men derimod på de ting en kvinde dengang helst skulle beskæftige sig med.  
Spørgsmål som: Hvem passer nu hus, hjem og børn hjemme hos dem? Og hvad siger nu deres 
mand til, at de sådan kommer hjem med blomster fra en fremmed person? Hvem sørger dog for 
alt praktiske i huset bl.a. vasketøj og mad? Lily svarede gerne, men prøvede også på at dreje det 
lidt hen på det politiske arbejde, og hvad der var sket i byen. Hun havde altid opbakning 
hjemmefra, og børnene var store, så det gik fint.  

Som sagt blev der fra den siddende regering udsted ordre om kommunesammenlægning omkring 
1966-67 med udførelse til april 1970. Nu var sognerådet næsten faldet tilbage til det gamle 
mønster. De ville arbejde for sammenlægning med Gudme, for der regerede vennerne. Det blev 
der arbejdet på i al hemmelighed i lang tid. 75 % af Skårups befolkning gav dog udtryk for, at de 
hellere ville til Svendborg. Så kom Borgerforeningen igen på banen, foreningen syntes at 
sognerådet måtte indkalde til et orienterende møde, for at informere borgerne om for og imod de 
to muligheder. 2 opfordringer blev sendt af sted, men hver gang blev det afvist af sognerådet, den 
ene gang med begrundelsen at sådan en invitation kunne sognerådet slet ikke modtage, og anden 
gang med begrundelsen, at sådan noget ville de ikke bruge tid på. Lily Schmidt Nielsen, der syntes 
det var bedst med Svendborg, fik dog hver gang påført at hun gerne så et sådan møde, uanset 
hvem der indkaldte, og dermed var hun ikke på linje med resten af rådet. Men da der blev rettet 
henvendelse til højere myndighed fik sognerådet besked på, at et sådan møde skulle holdes. 
Derfor indrykkede sognerådet en lille enspaltet annonce  på 2,5 cm. i højden i Svendborg Avis, om 
et borgermøde.  Borgerforeningen fik reklameret godt for mødet, og så kunne rådet godt se og 
høre hvem folk helst ville sammen med. Der sad dog også folk i rådet som var gamle sportsfolk, de 
fik igennem at de ville yde 200.000 kr. i rente og afdragsfri lån, så man kunne komme i gang med 
en sportshal, som der var stort behov for, den ros skal de have, ellers havde vi aldrig fået den. Det 
var et stort løft for sporten her i byen. Således sluttede Skårups selvstændighed, og med en vis 
stolthed kunne vi slå os sammen med Svendborg, med tanken: Skårup afleveret i fineste form.  Til 
slut et billede af Skårups sidste sogneråd.                                                                                                                               
Fra venste: tømrermester Johannes Jensen, landmand Carl Sørensen, landmand Ivar Hansen, 
kommunesekretær Knud Petersen, seminarielærer Søren Hebsgård, postbud Arne Magaard, 
postbud Anders Esbensen, gartner Arne Sig, husmor og lærer Lily Schmidt Nielsen.                   
Richard Sørensen Lokalhistorisk arkiv                                                             
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Portræt af Karsten Nielsen, Åbyskovvej 80 i Åbyskov. 

Olieleverandør for SHELL siden 1985. 
Skribent og fotograf: Margit Løve Kølle. 

 

 

I 1996 fik vi nye naboer. Et ungt par, Ellen og 
Karsten Nielsen, købte ejendommen på 
Åbyskovvej 80 og sammen med parret 
flyttede en stor SHELL olietankbil ind på 
matriklen. Hver morgen meget tidligt, ofte kl. 
5.00, kører Karsten afsted for at sætte kursen 
imod SHELL’s olieraffinaderi i Fredericia, 
hvor han får tanket olie eller benzin til dagens 
forbrug. På forhånd har han beregnet, hvor 
meget olie af forskellig art han i alt skal tanke 
for at kunne tilgodese dagens kunder. Med 
sig i bilen har han et magnetkort med sine 
persondata. Når han har indlæst kortet ved 
indgangen til olieraffinaderiet, kører han hen 
til tankområdet, og det samme kort giver 

adgang til læsseterminalerne. Bilens data og 
egenvægt er forud lagt ind med kode og 
bilens registreringsnummer, og så har 
Karsten adgang til at læsse ved de forskellige 
tanke. For at måtte tanke på raffinaderiet 
kræves det, at vognmanden er iført 
brandhæmmende materialer. Systemet 
fungerer sådan, at olieleverandøren kun får 
lov til at fylde op til den tilladte totalvægt. Da 
der er forskel på vægtfylden på benzin og olie 
(vægtfylden på benzin er 0,74, mens den er 
0,85 på olie) betyder det, at han kan have 
flere liter benzin på tankbilen, end når det 
drejer sig om olie. Bilen og anhænger kan 
rumme 50.000 l, men da det oftest er olie, 
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han kører med, vil der være 45.000 l.                      
Det tager kun 30 minutter at fylde fra 0 l til 
45.000 l.  

 

Ved læsseterminalerne hænger der 5 
forskellige slanger, der udleverer 2.200 l i 
minuttet, og Karsten tager fra den slange, 
han skal bruge. Der er 10-15 forskellige 
produkter. Karsten har udregnet hjemmefra, 
hvor meget han har brug for af de forskellige 
olietyper for at løse dagens opgaver. Der 
anvendes forskellige typer olie til færgedrift, 
entreprenørmaskiner, tanke hos vognmænd 
og landmænd samt oliefyr til private 
husholdninger, der findes farvede og 
ufarvede olieprodukter, og alt det skal 
olieleverandøren have styr på, så der ikke 
kommer forkerte produkter ud til forbrugerne. 
Bilens tanke er opdelt i forskellige rum, som 
ikke har forbindelse med hinanden, således 
at de forskellige olieprodukter ikke blandes 
sammen. Den store udfordring er, hvilke typer 
af olie Karsten skal have med til den enkelte 
dag. Karstens kunder kan tage fra 500 l til 
15.000 l ved en tankning.  

På computeren I førerhuset angiver farverne 
hvilket produkt, der skal læsses. 

Landmænd og færger betaler ikke afgifter, 
mens vognmænd, entreprenører og private 
betaler afgifter af forskellig størrelse, men 
dette har olieleverandøren intet med at gøre. 
Med mindre der i løbet af dagen kommer en 
melding fra firmaet om, at han skal køre ud til 
en kunde, der har et akut behov, har han 
hjemmefra lagt en dagsrute, så leveringerne 
finder sted, så der spares på tid og energi. 
Hver bil i SHELL’s system er opdelt i 
postnumre, så når kunden ringer til kontoret, 
gives der besked ud til den chauffør, som 
dækker det pågældende område. For 
Karstens vedkommende dækker han Syd og 
Sydøstfyn, Tåsinge og Langeland. Nogle 
kunder skal have olie her og nu, andre kan 
vente nogle dage, og det passes leveringerne 
ind efter. Karsten kan selv kontakte faste 
kunder, hvis han synes, det er noget siden, 
han sidst var på besøg og har olie tilbage i 
tanken den pågældende dag.  

 

Karsten er ansat ved Claus H. Hansen i 
Faaborg. Han har meget selvstændighed og 
siger, at dagene er varierede, og arbejdet er 
ikke tungt. Der er ingen kørselsleder. Det er 
den enkelte chauffør, der selv planlægger 
dagens program. Det er ikke tilladt for 
chaufførerne at tale i mobiltelefon, og 
medarbejderen skal bruge sikkerhedssele. 
Kategorien ”Vejens folk” forlanger brug af 
refleksjakke og -bukser. Når Karsten sidder i 
bilen hører han radio, lydbog eller podcast 
udsendelser. Hver dag tilbagelægges der 
omkring 350 km.  

Når arbejdsdagen er slut gøres dagens 
opgaver op, kørselsrapporter scannes ind og 
sendes til kontoret, og der tages billeder af 
dagsrapporterne. 
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I dag er der ca. 12-14 aflæsninger pr dag. 
Tidligere var der det dobbelte antal. 
Nedgangen skyldes, at der i dag er færre 
kunder, da flere og flere får varmepumper i 
stedet for oliefyr. Landbrugsbedrifterne bliver 
sammenlagt, og tankene bliver derfor 
væsentligt større. I dag er tankanlæggene på 
en landejendom på 6.000 – 10.000 l, hvor de 
tidligere var på 1.200 l. 

Lidt om Karsten Nielsen selv og hans 
familie. 

 
Karsten, Ellen, Simon og Sascha Nielsen. 

Karsten er født i Gudme i 1961 og boede der 
i 15 år. Han tog Realeksamen fra Gudme 
skole i 1977. Derefter arbejdede han som 
landmand i nogle år og var værnepligtig 
soldat i Skive i 9 måneder. I december 1985 
blev han tilbudt 14 dages sæsonarbejde ved 
SHELL i Svendborg. Der var dårlige 
vejrforhold, og firmaet manglede chauffører. 
Siden da har Karsten været ansat i firmaet. 
Fra 1997 til 2009 som selvstændig oliemand. 
I denne periode havde Karsten to ansatte og 
to biler. I starten af 1990-erne mødte han 
Ellen, der sad på SHELL’s kontor i Odense, 
og parret flyttede sammen i 1994 i Karstens 
hus i Lakkendrup. I 1996 købte de huset på 
Åbyskovvej 80. I de år, hvor Karsten var 
selvstændig, var det Ellen, der sørgede for alt 
kontorarbejdet. Ellen er uddannet 
kontorassistent, ejendomsmægler, og har de 
sidste 8 år arbejdet i Svendborg Kommunes 
Børne- og Ungeafdeling.  

Deres søn, Simon, blev født i 1998, og året 
efter blev Ellen og Karsten gift i Gudme Kirke. 
Datteren Sascha blev født i 2001. 

Simon. 

I dag er Simon 23 år 
og i mekanikerlære 
ved Pavegydens 
Auto A/S. Han 
mangler ét år af sin 
uddannelse og har 
planer om at 
videreuddanne sig til 
maskinmester. Han 
kan få 1½ års merit 
på uddannelsen, da 
han er student og til 
den tid vil være 
uddannet mekaniker. 

Simon bor i et anneks til familiens bolig og 
spiser sammen med familien. Karsten siger, 
at han også får vasket sit tøj dér og får det 
tilmed lagt sammen. Simon og hans 
lillesøster Sascha har det godt med 
hinanden. Fra han var 14 år og fire år frem, 
havde han fritidsarbejde i SuperBrugsen i 
Skårup. Først som flaskedreng, senere blev 
han kassemedarbejder og senere igen 
lukkeansvarlig. Simon var glad for at være 
ansat i forretningen. Her i 2022 er han startet 
på sin femte sæson som 
weekendhavneassistent på Svendborg Havn. 
Han træner i Power-Fitness, men når 
desuden både at renovere biler og køre ture 
på sin Suzuki motorcykel.  

 
Simon med sin motorcykel og sine to biler. 

Han fortæller, at han altid har ønsket at køre 
på motorcykel, men var så ansvarlig, at han 
valgte først at købe én i en alder af 21 år, 
fordi han først på det tidspunkt følte, at han 
var moden til det.   
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Sascha. 

I ”Folk & Fæ” 2. 
april 2021 var 
der en artikel 
med 
overskriften: 
”Portræt af 
fodboldtalentet 
Sascha Nielsen, 
Åbyskov”. 
Sascha var 
dengang på vej 
til Middle 
Tennessee State 
University dels 

for at træne og spille fodbold og dels for 
at studere. Nu er det første år gået, og 
Sascha har sagt ”Ja” til at fortælle om 
sine oplevelser i USA siden ankomsten for 
12 måneder siden. Den artikel kan læses 
et andet sted i dette nummer af ”Folk & 
Fæ”.  

Både Karsten og Ellen har spillet fodbold 
som unge. Karsten på motionsplan og Ellen 
mere seriøst.  

 

               

Karsten er klar til afgang med tankbil med 
anhænger. 

Fejring af fødselsdag i USA.  

Den 31. april 2022 rejste Simon, Ellen og 
Karsten sammen med familiens gode venner, 
genboerne Bettina og Michael, sammen til 
USA, hvor de skulle fejre Ellens 50-års 
fødselsdag og færdiggørelsen af Saschas 2. 
semester på Middle Tennessee State 
University. Familien og vennerne så ikke 
Sascha spille fodbold, for det er i 
efterårssemestret, der spilles kampe, mens 
der i forårssemestret trænes og udelukkende 
spilles træningskampe. Det var 14 
interessante og spændende dage familien 
havde dels i Nashville, Philadelphia, 
Washington D.C. og New York City.  

 

 

Genboen kom lige forbi og hilste på. 



28

 

Omkring 1. september er der skiftedag på udstillingen i Skårup Kulturcenter. Det er fortsat kunstgruppens 
medlemmer, der udstiller. næste periode er det Olaf Søndberg., der udstiller nye akvareller 
Olaf skriver selv om udstillingen: 
 
Som kunstner er jeg naturalist, mine billeder bygger alene på synsoplevelser, 
jeg tegner og maler kun, hvad jeg har set. Jeg har ingen politiske budskaber, 
jeg er blot betaget af den verden, der omgiver mig. Mine motiver er i høj 
grad hentet i mine nærmeste, velkendte omgivelser, og jeg vender ofte tilba-
ge til et yndlingsmotiv i ny belysning og på en anden årstid.  
Rejser giver nye impulser og ny inspiration. I april var vi i Frankrig og besøge 
vores barnebarn, der var udvekslingsstudent i Bretagne. I juni gik turen til 
Italien til San Piero, en charmerende lille by i Abruzzerne, hvor min kone, Mo-
na og jeg var på mad- og akvarel-kursus. I juli var vi i Grønland, hvor Mona 
havde et 4 ugers vikariat på sygehuset i Maniitsoq (Sukkertoppen) 100 km 
nord for Nuuk. 
Alt dette har ført til en række akvareller, som jeg glæder mig til at vise frem. 
Jeg inviterer herved til fernisering i kulturcentret søndag den 4. september 
kl. 16. 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Olaf Søndberg 

 
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille. Ideen med galleriet er net-
op at vise, hvilken mangfoldighed af kreative og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 
Der er ingen censur og alle, som har kreationer, de gerne vil udstille, er velkomne til at kontakte os 
og høre nærmere.  

Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ” og på kulturkalenderen Svendborg     
Kontakt: Vibe: vibeff@post24.dk 
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 SSmmaallll  iiss  bbeeaauuttiiffuull……..       Fotos: Gitte Højlund Thomsen (2021).  Red. Jan Viuf Hansen             
.   Vi bringer denne gang Gittes smukke fotos af 
småkravl, hun har fundet på sin vej i det Fynske. 
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Skårup Musikforsyning præsenterer følgende musikere  
i sæsonen 2022 – 2023 til Mad & Musik: 

 
Skribent:  

D. 16/9 – 2022 spiller Alberte Winding og 
Andreas Fuglebæk                                                                                     

–

å

Alberte siger:

e set og holdt af”. 
 

D. 11/11 – 2022 spiller Tom Bjerg med band 

’Hurtigt ud, Hurtigt hjem’ 

 

d. 20/1 – 2023: Dobbeltkoncert med de ”Lokale”! 
1. Gitte, Gunnar og Helge

2. Blues with Soul med kant og nærvær

 

 

D.  17/3 – 2023 spiller Sko & Torp i Skårup 

–
” ”
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GGæætt  ffeemm  sstteeddeerr??  
Denne gang er vi gået i luften med en ny gætteleg – sådan 
set lidt fra oven……                                                         
Gæt med for sjov – og få svarene i næste nummer. 

Red. Jan Viuf Hansen 

Gæt et sted – fra Juni ’22 nummeret.   
Her er svarene:                                   
1: Ulkens Dal nr. 2                                  
2: Bjergagervej nr. 4                                 
3: Åbyskovvej nr. 37                                  
4: Holmdrup Huse 5; Jernbanestien       
5: Juliegård, Skårup Tværvej nr. 1         
6: Den gamle skole, Åbyskovvej 24 

Fotos: Geofyn.dk – luftfotos 2016 - 2021 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Folkedans på den sjove måde 

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

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk

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

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

på 2292 5700 

 

 

 

 

 

 

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

rupområdet, samt i Gudme.

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

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

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

Lone 
Nørlund 
Gregersen

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

Reikihealer
Regressionsterapeut
Bachs Blomsterdråber
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August  
2022

Så tager Åbyskov Forsamlingshus hul på et efterårsprogram med en række spændende nye 
arrangementer, og ikke mindst fejringen af husets 125 års jubilæum den 18. november. Det kan 
du læse meget mere om i næste nummer af Folk og Fæ, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Siden sidst
Torvedag

Det var dejligt sommervejr i ugen op til 
skolernes sommerferiestart, så det var en 
Torvedag i Skårup  i høj sol sammen med 
de andre stadeholdere. Forsamlingshuset 
var også med, og præsenterede husets 
muligheder med en udstilling af plancher 
samt snak med de fremmødte gæster. 
Adskillige udfyldte en tipskupon med 10 
spørgsmål om forsamlingshuset. I skrivende 
stund har vinderen endnu ikke afhentet sin 
præmie. Det kan afsløres, at det var et barn 
der kom med  de 10 rigtige svar.

Sankt Hans

Sankt Hans aften blev også afholdt på 
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Kommende arrangementer

Ryslinge efterskole leverede en række 
musikalske indslag, til stor glæde for de 
fremmødte deltagere. Det var en række 
søde og glade unge mennesker, som sang 
og spille for os på en af de sidste aftener 
af deres efterskoleophold. Det skinnede 
igennem, at de nød det samvær de havde 
fået i løbet af deres skoleophold som nu 
skulle slutte.

Familiedag
28.8.2022 kl 11-14

Søndag d. 28/8 afholder Støttegruppen 
familiedag i forsamlingshuset.
Der er flyttet en del familier med børn til 
vores område.  
Vi vil gerne byde de nye beboere velkommen 
og give mulighed for, at træffe hinanden og 
samtidig få nogle timer sammen, hvor der 
bydes på flere aktiviteter både inde og ude 
– ude vil dog være afhængig af vejret.

Der vil være forskellige lege, spil, sanglege 
og andre aktiviteter man kan være fælles 
om.  
Vi slutter af med en familiefrokost – så den 
dag spises frokosten ude.
Prisen for hele familiedagen er 60 kr. for 

voksne, 40 kr for børn.

Køb billetter nu, senest 24.8.2022

Fredagsbar
2.9.2022 kl 16-18....

Septembers fredagsbar er den 2. september. 
Her vil vi gentage succesen fra juni, og 
servere chili con carne og salat.

Spisning 45 kr

Bestil antal portioner: SMS til 3048 2738

Frokost og jazzkoncert
11.9.2022 kl 12-15

Søndag d. 11. september skal vi spise frokost 
sammen. Efter frokosten skal vi lytte til 
Kansas City Stompers.

Kansas City Stompers er Danmarks ældste, 
professionelle jazzband med mere end 60 
år i det danske jazzliv og mere end 40 lp/cd 
indspilninger bag sig. 

Renovering
Huset har fået sit nye look, selv om der 
mangler lidt detaljer på facaden. Det er ikke 
så nemt at finde nye lamper til gavlen som 
passer ind til et 125 år gammelt hus, men de 
skal nok komme op!
Indvendigt forsøger vi at gøre akustikken 
bedre. Vi har bestilt og vil opsætte et antal 
akustikplader, som gerne skulle nedsætte 
efterklangstiden i salen betragteligt.
Samtidig har vi indkøbt en ny mixerpult 
med tilhørende mikrofoner, så lydbilledet 
kan blive optimalt.
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	 Billetter:	 aabyskov.nemtilmeld.dk	
	 Hjemmeside:	 aabyskov-forsamlingshus.dk
	 Kontakt:	 hej@aabyskov-forsamlingshus.dk

Kansas City Stompers er sammensat af 
superprofessionelle, danske musikere og 
solister og er et traditionelt jazz- og New 
Orleans band, men spiller også gerne 
dixieland, swing, mainstream og big band. 

Gennem årene har Kansas City Stompers 
været arbejdsplads for en lang række af de 
bedste musikere i Danmark. 
Bandleader Niels Abildgaard, har arbejdet 
på at det ikke er navnet på den enkelte 
musiker der skaber Kansas City Stompers - 
men at det er musikerne der spiller. 
Sammen! 
Pris for en god frokost og koncert er kun 

275 kr., børn 150 kr.

Køb billetter senest 5.9.2022

Vinsmagning med Erik Prangsgaard
23.9.2022 kl 18-22

I år er vinsmagningen allerede i september. 
Her vil Erik Prangsgaard sammensætte en 

menu af 5-6 forskellige 
vine, der er udvalgt 
med omhu. 
Glæd jer allerede nu 
til en aften med både 
kendte og sikkert 
ukendte Italienske vine, 
fra flere forskellige 
vindistrikter. 
Til vinene serveres 

lette og passende anretninger.

Fællesspisning og underholdning ved 
Sussi og Leo

7.10.2022 kl 18-23 
Endnu et musikalsk arrangement afholdes 
i starten af oktober, som er i stedet for 
månedens fredagsbar.
Vi har booket Sussi og Leo som mange af 
jer garanteret har hørt om, men måske ikke 
oplevet live på en scene.
De sidste 13 år har Trio Sussi & Leo turneret 
med deres fantastiske musikalske show. 
Mangt og meget er de blevet kaldt, - men 
aldrig kedelige. Der er nemlig altid fest og 
farver over feltet, når Trio Sussi & Leo går 
på scenen. 

De underholder med alle de kendte sange, 
som publikum elsker at synge med på. Det 
er lige fra ”Smoke on the Water” og til ”Sikke 
en fest”, hvor salen koger af syng-med og 
højt humør. Uanset hvor Trio Sussi & Leo 
optræder, er de et enormt tilløbsstykke, og 
det gør, at arrangørerne ofte bestiller dem år 
efter år. 
Prisen for buffet og underholdning kun 

290 kr./børn 150 kr

Køb billetter nu, senest 1.10.2022

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

Den hurtige kalender
Søndag 28-aug.-2022 kl 11-14 Familiearrangement med leg og spisning
Fredag 2-sep.-2022 kl 16-18 Fredagsbar
Søndag 11-sep.-2022 kl 12-15 Frokostkoncert med  Kansas City Stompers
Fredag 23-sep.-2022 kl 18-22 Vinsmagning v/Erik Prangsgaard
Fredag 7-okt.-2022 kl 18-23 Fællesspisning/underholdning m. Sussi og Leo
Søndag 30-okt.-2022 kl 17-19 Halloween
Fredag 4-nov.-2022 kl 16-18 Fredagsbar

Pris for vin og mad er kun 295,00 kr

Køb billetter nu, senest 19.9.2022
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
søndag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk

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

og led.

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

Hurtig & 
effektiv 
lindring

Indeholder 
naturligt lindrende 
ingredienser som 
vintergrøn olie

Absorberes 
øjeblikkeligt i 

huden

Mod ømhed og 
spændinger i 

muskler og led
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Pressemeddelelse fra Snublesten Fyn.  Her redigeret og 
tilpasset til Folk & Fæ af Jan Viuf Hansen.  I næste nr. 
kommer en reportage fra selve mindehøjtideligheden, 
der pga. deadline ikke kunne bringes her.    
                       
Fredag den 12. august 2022 kl. 16 nedlagdes en 
snublesten ud for Vinkelvej 9 til minde om Oleg 
Saucant, der blev offer for nazisternes regime 
under Besættelsen 1940-1945. 
 

”De første 
snublesten 
blev lagt i 
København i 
2019. 
Foreningen 
Snublesten 
Fyn blev 
dannet i 2020 
for at få 
snublesten til 
Fyn.               
 

Det lykkedes i 2021 med ti snublesten i Odense, 
fulgt op i 2022 af yderligere tre i Odense og to 
snublesten i Assens. 
 
Nu bliver også Svendborg og Skårup en del af det 
internationale kunstværk og decentrale 
mindesmærke der blev påbegyndt af den tyske 
kunstner Gunter Demnig i 1990’erne, og som i dag 
har bredt sig til over 26 lande. Der er i skrivende 
stund lagt over 80.000 snublesten i hele verden 
 
Den 12. august Kl. 14.00 lagdes den første 
snublesten for Harald Halberg, prokurist i virksom-
heden Halberg, ud for hans bolig Niels Juels Vej 37, i 
Svendborg. Harald Halberg blev clearingmyrdet den 
21.4.1945 i sit hjem. 
 
Kl. 15 lagdes den næste snublesten for William 
Alfred Martin Mikkelsen ud for Kullinggade 2 C,  
Svendborg, hvor han boede. William Mikkelsen var 
maskinarbejder på Svendborg Skibsværft. 
 Han blev skudt den 18.3.1945 af Gestapo i 
”Skattergade-slaget” som han tilfældigt havnede i 
på vej hjem fra aftenarbejde. 
 
 

Kl. 16 lagdes den sidste snublesten for Oleg Saucant 
ud for Skårup Vinkelvej 9, Skårup. Oleg Saucant var 
modstandsmand, arresteret og deporteret til den 
nazistiske kz-lejr Neuengamme, befriet af De Hvide 
Busser, men døde i 1949 af følgevirkninger af 

fangenskabet i Neuengamme m. 
udelejre. Asger Bondo, musiker, 
holdt mindetalen om Oleg 
Saucant – han har hørt om Oleg, 
kaldet ’Leg’, hele sit liv, for hans 
far og Oleg var tilbage fra 
gymnasietiden i Svendborg nære 
venner. 

Med snublesten 
mindes vi såvel 
kendte som 
ukendte ofre for 
nazismen. Med 
snublesten får vi 
sat fokus på 
besættelsestiden 
i Svendborg og 
Skårup. Samtidig 
minder snublesten os 
om at fred og frihed 
ikke er en given sag. 
Snublesten bliver lagt for forskellige samfunds-
grupper: Jøder, kommunister, modstandsfolk, 
politifolk og ofre for den tyske ”modterror” 
(clearingmord).”  
 
I næste nummer af Folk og Fæ bringes en reportage 
om selve mindehøjtideligheden i Skårup  

                                                                Jan Viuf Hansen 

Snublesten nedlagt i Skårup 
    

 

Oleg Saucant.         Foto; 
Lokalhistorisk Arkiv Skårup.             

Foto: Snublesten Fyn - 2022 

”Biely Dom” Vinkelvej i Skårup. Foto; Jan Viuf Hansen 24.7.2021 

Foto: Nationalmuseet 
(rodekors.dk) 



38

 

Stjernehimlen lige nu  
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24, Åbyskov

Solsystemets planeter på rad og række 
De lyse nætter endte i Svendborg den 4. august -
sørgeligt nok. Men fat mod! De astronomisk 
interesserede går lysere tider i møde, forstået på 
den finurlige måde, at når nætterne bliver mørkere 
og længere, så kan vi se mere af den altid 
fascinerende nattehimmel. Tag nu f.eks. onsdag 
den 24. august hvor de fleste har fået Folk & Fæ i 
hænderne. På denne dag er daglængden aftaget 
med 3 timer og 2 minutter, og natten dermed 
tilsvarende forlænget. Er det ikke opmuntrende! 
 
På denne dag og også adskillige døgn både før og 
efter denne dag kan vi i de meget tidlige 
morgentimer se alle solsystemets planeter på rad 
og række undtagen Venus og Merkur, der endnu 
ikke er stået op over vores Åbyskovhorisont. 
Stærkest står Jupiter og dernæst Saturn, som 

begge hele sommeren har kunnet ses på den 
sydøstlige nattehimmel.  Lige nu viser Saturn sig 
ikke fra sin mest synlige side, fordi vi for tiden ser 
Saturns ringe lidt fra siden, hvorved de ikke syner 
af så meget. Det skal bemærkes, at det kræver en 
ret stærk kikkert som en fuglekikkert eller 
lignende for at skimte Saturns ringe. For at se bare 
nogle af de 4 største af Jupiters 79 måner eller 
nogle få af Saturns 82 måner, kræves et teleskop 
med en linse på minimum 110 mm og en 
forstørrelse på mindst 20 eller mere.   
  
I næste nummer af Folk&Fæ vil jeg vise et af de 
fantastiske nye billeder som det nye James Webb 
Space Telescope har taget. Jeg har omtalt dette 
unikke teleskop flere gange, sidst i aprilnummeret 
- og ved en fejl også i juni nummeret. 

 
Nattehimlen set  fra nordøst til sydvest kl 0400 onsdag den 24. august. Det er dog kun Månen, Mars, 
Jupiter og Saturn, der er synlig for det blotte øje. Erik AppelStarry Night Pro Plus 6. 
 



Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

August - Oktober 2022August - Oktober 2022

Der er plads i Menighedsrådet til et råds-
medlem og to suppleanter.
Meld dig senest den 1. sept. til formand 

Helle Bøving på 2194 7922. 
Valget foregår den 20.9. kl. 19 i Kirkeladen.
Se mere på www.skaarupkirke.dk 

  Sidste chance for at komme med i Menighedsrådet….



Som noget nyt 
er der baby
-salmesang for 
babyer og deres 
mor eller far 
fredag formiddage kl. 10 – 10.45 i kirken. 
Opstart fre. den 2. sep. Se kirkens hjem-
meside for mere info og tilmelding.

Onsdag den 7. sep. kl. 19.00 - ca. 20.40 
incl. pause gentager 
vi foredrag og koncert 
ved Anders Kjærsig og 
musikerne Niels Kilele, 
Kim Sagild og 
Thorkild Bisgaard. DET 
SI´R SIG SELV! 
Se mere på kirkens hjemmeside.

Der er igen debat i Kirkeladen onsdag 
den 21. september og den 26. oktober. 
Begge dage kl. 16.30 - 17.30.
Emnerne står på hjemmesiden.

Kom til hyggelig morgen-fællessang i 
Kirkeladen fredag den 2. september og 
den 7. oktober kl. 9.00.  
Der er formiddagskaffe bagefter.

Find ro i musikken og kirkerummet kl. 17 - 
18 onsdag den 14. september, den 
12. oktober og den 16. november.

Der er høstgudstjeneste kl. 10 og efterfølg-
ende frokost kl. 11 i Kirkeladen søndag den 
2. oktober.
Pris: 100,- kr. Tilmelding senest søndag 
den 25. september til Jytte Philipsen på 
jyttephilipsen@hotmail.com eller SMS 
til 2831 6300.
Underholdning under frokosten ved 
elever fra musikskolens talentlinje og 
Rasmus Grønborg. 

I løbet af efteråret afholdes koncert med 
New Orleans superpianisten Esben Just 
og gospelkoret Arise. 
Følg kirkens hjemmeside for info. 

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

  Babysalmesang

  C V Jørgensen 
  i tekst og musik

  AKs Forsamlingshus

  Morgen-Syng-Sammen

2022 august bladet
De billeder, jeg har sat ind her må gerne være små.
Det er bare for at folk skal få øje på teksterne "#$%

Det sker i kirken 

På forsiden:
gerne et sensommerbillede

Sidste chance for at komme med i Menighedsrådet….
Der er plads i Menighedsrådet til et rådsmedlem og to suppleanter.
Meld dig senest den 1. sept. til formand Helle Bøving på 2194 7922. 
Valget foregår den 20.9. kl. 19. Se mere på www.skaarupkirke.dk

næste side: 
Babysalmesang
Vi starter babysalmesang for babyer og deres mor eller far til september. Det foregår om formiddagen en 
gang om ugen. Følg kirkens hjemmeside for nærmere info.  

C V Jørgensen i tekst og musik
Onsdag den 7. september kl. 19.00 – ca. 20.40 incl. pause gentager vi foredrag og koncert ved Anders 
Kjærsig og musikerne Niels Kilele, Kim Sagild og Thorkild Bisgaard. DET SI´R SIG SELV! 
Se mere på kirkens hjemmeside.

AKs Forsamlingshus
Der er igen debat i Kirkeladen onsdag den 21. september og den 26. oktober. Begge dage kl. 16.30 - 17.30.
Emnerne står på hjemmesiden.

  Musik og Stilhed

  Høstfest

  Koncert med 
  Arise og Esben Just



Kjærsigs Klumme - 
Strøtanker 
Løgstrup har tidligt i sit forfatterskab 
nogle overvejelser over rationalisering og 
teknificering. I en kronik beklager han, 
at håndværkeren og håndværket er ved 
at uddø. Det er blevet erstattet af sam-
lebånd og industriarbejdere. Han er en 
del af tiden. Vi er i trediverne. Løgstrup 
bruger et eksempel med dørhåndtaget. 
Et dørhåndtag er ikke længere så person-
ligt udført som før. Vi holder et dørhånd-
tag i vores hånd. Det er blevet til en masse-
produktion, rationelt og uden detaljer og 
menneskelig formning. Løgstrup mener, 
at denne udvikling går ud over øjet - og 
hånden. Hvis ikke vi omgås produkter 
med personligt snit og forskellighed – 
dørhåndtaget, så mister vi evnen til at se 
og fornemme nuancer. Etik er æstetik.

Krænkelse er en blanding af egoisme og 
selvhad på samme tid.
I fornærmelsen gør man sig selv til offer 
for en krænkelse, skønt man inderst inde 
godt ved, at man ingen grund har til at 
føle sig forurettet.

Døden minder ikke så lidt om en bestemt 
type foredragsholder; man hører kun rigtigt 
efter, når man sidder på forreste række.

Det startede med en Tomus. Den havde 
2 gear. Den forbandt de små byer med 
hinanden. Det var et opgør med forældrene. 
Når man gassede op, så vidste man, at nu 
var man på vej ud mod noget nyt. 

Nogen havde hakket den, andre gearet 
den, men alle gjorde noget ulovligt. Der 
var altid en pige, som hang ved. Vi elskede 
det. Vi hørte Lou Reed. Vi var forelskede. 
Men vi var også sårbare og drak billig 
æblevin fra Tyskland. Det var en ny verden. 
Vores forældre ville noget andet, og vi 
ville noget tredje. Det var det fjerde 
opgør….

Coaching har erstattet samtalen. Engang 
talte forældre med deres børn, i dag 
coacher de dem. De bliver selv coaches 
og coacher videre - eller hvordan man nu 
formulerer det. Hvad er der galt med be-
grebet? Hvorfor er det overalt? Det 
kommer fra sporten. Er det mangel på 
relationer og viden? Eller for meget 
bedreviden? Eller for lidt belæsthed? 
Coaching er filosofi for mænd uden 
mandighed og kvinder uden kvindelighed. 
Vi er tæt på Hen. Det er et indifferent 
begreb, der ikke skaber mangfoldighed 
og innovation. Men det kan man selvfølgelig 
få en coach til at undersøge. Held og 
lykke med det.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



AUGUST

Søndag d. 21. aug. 10. søndag efter Trinitatis kl.   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Søndag d. 28. aug. 11. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Torsdag d. 1. sep. Sidste frist for opstilling 
til Menighedsrådet kl.  12.00 Menighedsrådet

Fredag d. 2. sep. Morgen Syng Sammen i Kirkeladen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Fredag d. 2. sep. Babysalmesang i Kirken kl.  10.00 Randi 
Christoffersen

Søndag d. 4. sep. 12. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 7. sep. Foredrag/koncert om musikeren 
C.V. Jørgensen kl.  19.00 Anders Kjærsig 

m.fl .

Søndag d. 11. sep. 13. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 14. sep. Musik og Stilhed i kirken kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 18. sep. 14. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 20. sep. Valg (supplering) til Menighedsrådet 
i Kirkeladen kl.  19.00 Menighedsrådet

Onsdag d. 21. sep. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 25. sep. 15. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

OKTOBER

Søndag d. 2. okt. 16. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 2. okt. Høstfest i Kirkeladen - frokost og 
musik kl.   11.00 Menighedsrådet

Fredag d. 7. okt. Morgen- Syng-Sammen i Kirkeladen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 9. okt. 17. søndag efter Trinitatis kl.   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Onsdag d. 12. okt. Musik og Stilhed i kirken kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 16. okt. 18. søndag efter Trinitatis kl.   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

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

Onsdag d. 26. okt. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl.  16.30 Anders Kjærsig

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

NOVEMBER

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

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
Juni - August 2022Juni - August 2022                                               

Rebecca Aagaard-
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Nyt fra Skårup Sogns Borgerforening 
 

Da en frivillig fra Vejstrup har oprenset gadekæret i Øster Åby blev der meget skidt som 

skulle køres væk, jeg kontaktede Svendborg kommune for at høre hvordan dette skulle 

gøres. Kommunen var meget villig til at sige at jeg skulle bestille en vognmand, dette   

gjorde jeg. Jeg kontaktede Kasper Bondo som kørte affaldet væk. 

Men før vi fik affaldet væk skulle der bruges nogle folk til at samle dette i en stak, vi lagde det på 

Facebook og der var kun 1 der meldte sig. Der var kun formanden som var der, så kom Verner 

fra Agerskiftet og hjalp mig, jeg mener det er for dårligt at der ikke er nogen fra bestyrelsen der kunne 

hjælpe til. 

Alle som har set gadekæret roser dette, men det kniber med hjælp til dette. 

 

Med Hilsen Skårup S Borgerforening 

Formanden. 
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                                                        Mosegården.                                                          

                      Få minutter efter der kunne skrives 1959 skete dette.                                              

                                       Raket i stråtag - gård nedbrændt.                                                                  
Det var den sidste gård der var tilbage i Østergade, lige over for vandværkets kontor 
bygning, der brændte. I avisen stod: Stor skade ved nytårsbrand på Sydfyn, hvem 
fyrede raketten af. (Mosegården øverst i billedet.) 

Gårdejer Jens Claudi Jensens 
firlængede stråtækte gård 
Mosegård i Skårup 
nedbrændte nytårsnat. 
Gårdejeren og hans familie 
skulle lige til at hilse det nye 
år velkommen, da 
bagermester Alfred 
Pedersen Skårup kom 
løbende ind og fortalte at en 
brændende raket var faret 
ind i taget på staldbygningen. Et øjeblik efter stod den sammenbyggede gård i 
flammer. J.C. Jensen og hans folk samt tililende naboer nåede at få køerne ud, men 
to heste, fire kvier og nogle grise indebrændte. Grisene måtte Falcks reddere skyde. 
Under arbejdet blev en redder røgforgiftet, og faldt om på brandstedet. Han blev 
kørt  til sygehuset, og kunne udskrives næste dag. 

Det lykkedes at få redet en del af indboet samt en traktor, ellers brændte alt hvad 
der kunne brænde. Gårdejeren der er sognets brandfoged tilkaldte 
redningskorpsene fra de omliggende byer, men der var intet at stille op over for den 
voldsomme brand. Brandens årsag blev hurtigt opklaret, det var en raket, 
bagermester Alfred Pedersen fare ind i stråtaget, der har antændt ilden. Raketten 
fløj ganske lavt fortæller bagermesteren, men han kan ikke sige hvorfra den kom. 
Mosegård var en gammel slægtsgård. Bygningerne var forsikret for 135.000 kr. og 
løsøret for 150.000 kr. Politiet søger nu at opklare hvem der har været uforsigtig 
med nytårsskydningen. Referat slut. Nu var det i 1958 der var kommet et andet 
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sogneråd her i byen. Som fik den ide at opkøbe Mosegårdens arealer, og lave 
udstykning af byggegrunde. 50 – 60 stykker skulle der kunne være. Først i 60erne 
begyndte der at ske så meget rundt om, og nu ville Skårup sogneråd være med på 
udviklingen, der nemlig kommet et nyt og fremsynet sogneråd, og om få år ville 
seminariet gå i gang med en udvidelse, så var det også rart at kunne til grunde til 
evt. nye lærere på udvidede seminarium.  Gården blev opført på Nyborgvej ved 
siden af Helgesminde gården som blev omtalt i sidste blad. Mosegården havde 
nemlig jord herude, og det er gården lige efter Autocentrums bil udstilling. Noget af 
det første der blev bygget på den nye udstykning var præstegården, idet den gamle 
på toppen af Kirkebakken skulle rives ned for at give plads til seminariets 
parkeringsplads.                                                      Richard Sørensen Lokalhistorisk arkiv. 

Når dette blad udkommer, er den sorte box igen landet i Skårup. Denne gang er 
udstillingen en fortælling om Fyns første kvindelige sognerådsformand. Lily Schmidt 
Nielsen. Boxen står ved Brugsen.                                                                                          
____________________________________________________________________ 

Alle medlemmer i Lokalhistorisk Forening har fået indbydelse til et besøg på Sydfyns 
Fri Fagskole lørdag d. 27 august, hvis det er noget for dig så meld dig hos Richard på 
52148876, eller richard@sydfynsmail.dk medlems kontingent 40 kr. om året. 

_____________________________________________________________________
Og den 10. oktober kommer Lars Dreier og fortæller om sin tid som spion øst på.      
Også her er det for medlemmer. Interesseret så kik oven for stegen. 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

Telefon vedr. daglig drift - 20 87 62 70 
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, HVOR ALLE BØRN 
ER GLADE FOR AT GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

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

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

Kristian Kølln
Tlf: 40 71 13 44

Have • Park • Skov • Natur

• Hjælp til pasning af haver og grønne områder
• Løsning af enkelt opgaver eller pasningsaftal e
• Jeg kigger gerne forbi og giver et uforpligtende 
   tilbud på hvordan jeg kan hjælpe 
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  Velkommen i Vejstrup Valgmenighed 
Gudstjenester 
August 

Søndag d. 21. august kl. 10.00 

Søndag d. 28. august  kl. 10.00 

September 

Søndag d. 4. september kl. 10,00 

Søndag d. 11. september kl. 19.00 

Søndag d. 18. september kl. 10.00 

Søndag d. 25. september kl. 10.00 

Oktober 

Søndag d. 2. oktober kl.10.00 Høstgudstjeneste 

Søndag d. 9. oktober kl. 10.00 

Søndag d. 16. oktober kl. 10.00 

Søndag d. 23.oktober kl. 18.00 

Søndag d. 30. oktober kl. 10.00 

 

  
  

 

Vandretur Lørdag d. 20. august kl. 14.30 

Tag med på vandretur lørdag d.20. august i det smukke 
område omkring Rubenlund og få historie, nutid og frem-
tid med. 

Vejstrup Valgmenighed er i år vært for vandretu-
ren tilrettelagt i samarbejde med vores nabokirker og fore-
går i næsten samme område som cykelturen 14 dage sene-
re. Cykelturen er tilrettelagt af Getter for O.V.L. 
Vi mødes kl.14.30 hos Karen og Ove Rosenberg på Tang-
havevej 51, hvor vi under kaffe/te og kage, får en introdukti-
on til eftermiddagens vandretur, hvorefter vi mødes med 
Niels Ørskov på Rubenlund. 
Niels Ørskov er selv rundet af en gammel, dygtig frugtavler-
slægt og er den nye ejer på stedet. Derfor er det oplagt at 
det er Niels Ørskov, som fortæller om stedet og fremtiden 
og relationen til Møller, som var den foretagsomme frugtav-
ler og opfinder på Rubenlund, indtil sin død for to år siden. 
Efter vandreturen i plantagen og omkring Elsehoved, hvor 
der undervejs fortælles om egnens historie, lander vi igen 
hvor vi begyndte og kan spise den medbragte mad.  kort 
andagt og tidlig aftensang. 

 

Da vi gerne vil beværte alle deltagere med kaffe/te og 
kage, vil det være fint med en tilmelding til Lone Arntzen 
på tlf. 40255382. Jeg svarer også gerne på spørgsmål. 

 

 . 

Månedssang 

Vi synger i kirken den første onsdag i hver må-
ned fra kl. 17—18. Skiftende sangvært og ved 
klaveret Andre` Isager. 

             Husk—alle er velkomne i Vejstrup Valgmenighed, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup — www.vejstrupvalgmenighed.dk 

De Blå Perler 

Vejstrup Valgmenighed arrangerer for otten-
de gang “De blå Perler” – i år den fjerde lør-
dag i august, lørdag den 27. august. 
Når vi vælger de 12 værter, lægger vi først og 
fremmest vægt på forskellighed. Altså for-
skellige tilgange til sangkultur, det at 
synge og de enkelte sange. Det gør altid en 
sang mere nærværende og frisk at synge, hvis 
sangeren lige har fået en ny vinkel 
på sangen.  

Vi mødes foran Svendborg Forsamlingshus på 
Lundevej kl 9.00 og synger til kl. 21.00  - man 
er velkommen til at deltage hele dagen eller 
som man har behov og mulighed for. 

I tilfælde af regn rykker vi ind i forsamlingshu-
set. 

Høstfest 

Igen i år arrangerer Vejstrup Valgmenighed i samarbejde med 
Vejstrup Forsamlingshus høstgudstjeneste  i Valgmenighedskir-
ken og efterfølgende høstfest i Forsamlingshuset søndag d. 
2.oktober. Det endelige program kan ses på hjemmesiderne for 
Vejstrup Valgmenighed og Vejstrup Forsamlingshus, når detal-
jerne for dagen er på plads. Sæt kryds i kalenderen og hold øje 
med hjemmesiderne. 



48

Tekst: Dorthe Fischer – fotos: Marie Seersholm Svendsen

 

Seniortræningen i Vejstrup bliver ledet af 

Marie, og hun er en af de efterhånden mange, 

der har deres gang i Vejstrup Forsamlingshus. 

Jeg er nysgerrig efter at høre om, hvad det går 

ud på, og hvordan hendes liv og levned har 

formet sig. Og jeg er heldig, for Marie vil gerne 

fortælle og inviterer mig til te i deres dejlige 

køkken-alrum. 

 

 
 

Marie fortæller om sit træningsprojekt, at hun 

via Vejstrup Forsamlingshus søgte midler fra 

”Borgerbudgettet” og fik stillet 15.000 kr. til 

rådighed til indkøb af redskaber. Så var hun 

klar til at starte holdet Seniortræning i Vejstrup 

Forsamlingshus i 2021.  

Hele kroppen bliver arbejdet igennem på 

forskellig vis i løbet af timen. Deltagerne 

arbejder med smidighed, styrke, pulstræning og 

afspænding hver gang. Dog bliver der taget 

individuelle hensyn til hver enkelt deltagers 

eventuelle fysiske problematik. Man må gerne 

deltage, selvom man ikke er i senioralderen, 

men træningen er tilrettelagt for målgruppen. 

Deltagerne tilmelder sig hver sæson, som varer 

9-10 gange og følger skolernes ferier, i alt fire 

sæsoner om året. Det giver mere fleksibilitet for 

deltagerne og alligevel viser det sig at være 

blevet et stabilt hold.  

Forudsætninger for at lede et sådant hold er 

gode at have. Og det har Marie. Hun er 

uddannet fysioterapeut fra Odense i 2014 og 

angiver de mange og gode muligheder, faget 

giver, som motivation for sit valg af 

uddannelse. Og at hun i øvrigt er meget glad 

for sit valg. Efter uddannelsen arbejdede Marie 

kortvarigt på sygehuset, men hun ville hellere 

arbejde med grupper, for hun synes, at grupper 

giver en god energi deltagerne imellem - også 

for hende selv. Derfor arbejdede Marie med 

seniorhold i AOF, og hun har et enkelt hold i 

Solofitness. 

 

 
 

De nye tider starter fra denne sommer, for 

Marie har besluttet sig for at blive selvstændig. 

Hun fortsætter med holdet i Solofitness, og 

selvfølgelig med seniortræning i Vejstrup. Marie 

fortsætter med de øvrige lokale hold, og her 

viser det sig, at hun har ikke bare et, men nu to 

hold på stranden i Lundeborg, hvor redskaber 

indgår. Også borde, bænke, bro og hvad, der 

ellers lige er i området tages i brug. Ligeså har 

hun et drop-in hold på Oure Friskole, også 
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udenfor. De få gange, de har måttet trække 

indenfor pga. af for megen regn, har deltagerne 

syntes, at det virkede helt forkert. 

Udover de omtalte hold satser Marie på sin 

egen klinik i privatboligen, det vil give en 

fleksibilitet i familielivet, som er vigtig for 

hende. Hun kombinerer samtale og kropsterapi 

og pejler sig sammen med klienten ind på, 

hvilken behandlingsform klienten har gavn af.  

Marie har gennem årene taget flere 

uddannelser, som hun også kan gøre brug af i 

sin klinik: Body Sync (som er en form for 

kropsterapi) og VaneCoach, hvor man kan få 

hjælp til at indøve nye ønskede vaner og til at 

sætte sine forventninger på et realistisk niveau.  

Det kunne f.eks. være i forhold til motion, men 

også meget andet. 

 

 
 

Marie er født i 1986. Hun startede først i 

Gudbjerg Skole og flyttede siden til Gudme 

Skole. Derefter fulgte tiden på Nyborg 

Gymnasium, hvorefter Marie rejste rundt i 

udlandet et års tid.  

Marie er gift med Lau, som har overtaget 

forældrenes landbrug, Vanggården, i Oure.  

Svigerforældrene bor der stadig, og Maries mor 

bor også her i området. Lau havde allerede købt 

gården på Højskolevej og havde en lille 

svinebesætning der, da Marie flyttede ind.  

Gården har de to nu indrettet som deres sted 

sammen med deres tre børn, som er 10, 8 og 3 

år. De to yngste går i børnehave og skole i 

Oure, og Marie er aktiv i Oure Friskoles Venner. 

Den ældste er startet på skole i Skårup.  

Som barn og ung gik Marie til karate, og hun 

kan stadigvæk lide at have noget at lave. Hun 

går selv til fysisk træning for sin ryg, er 

begyndt at løbetræne, og hun vinterbader ved 

Lundeborg. Som Marie siger: hun skal investere 

økonomisk i sin pensionstilværelse, men 

sandelig også investere i at blive en 

velfungerende ældre. Derudover er Marie er 

glad for at læse og vil hellere det end at se 

fjernsyn. 

Til sidst bliver jeg vist ind i Maries klinik, 

beliggende i den ældre del af huset, et dejligt 

rum, lyst og rart at være i. Engagementet og 

den gode energi lyser ud af Marie, hvad enten 

hun taler om sin familie eller sit arbejde, og jeg 

ønsker Marie alt godt med den nye virksomhed. 

 

Faakropppenmed.nu er Maries hjemmeside, 

hvor man kan læse mere om Marie og hendes 

behandlingsmuligheder. Her kan man også 

booke en tid. 

 

 
 

I øvrigt starter seniortræning i Vejstrup 

Forsamlingshus igen den 17.8. kl. 9.00–10.00.   

Prisen for den første periode frem til 

efterårsferien er 450 kr. Det er Marie, du skal 

tilmelde dig hos eller kontakte, hvis du har 

spørgsmål. Du kan træffe hende på tlf. 

23491259 eller skrive på mail 

marieseersholm@hotmail.com      
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Tekst: Elisabeth Antonsen – Foto: pressefoto 

 

Lørdag d. 8. oktober kl. 18.00 slår Vejstrup 

Forsamlingshus dørene op til en helt særlig 

aften. Udover aftensmad serverer vi nemlig 

denne dag et genhør med sange fra Benny 

Andersen og Povl Dissings univers med 

koncerten ”En hyldest til Benny Andersen”. 

Bassist Jens Jefsen og trommeslager Morten 

Lund, som begge turnerede med den originale 

Dissing/Andersen kvartet indtil Benny 

Andersens død, har samlet et nyt orkester som 

hylder makkerparrets elskede sange og tekster.  

Ud over Morten Lund og Jens Jefsen  

består orkesteret af Poul Dissings søn  

 

Rasmus Dissing, som naturligvis er i front med 

sin vokal, og Henrik Gunde på piano.  

Der forventes en aften med levende samspil, 

humor og måske en lille tåre – kort sagt: en 

kærlig musikalsk hilsen. Med tabet af først 

Benny Andersen og på det seneste også Poul 

Dissing er det blevet endnu mere relevant at 

hylde og mindes. 

Du kan sikre dig en billet på www.billet.dk og 

læse mere på forsamlingshusets hjemmeside, 

hvor du også finder et nyttigt link til bestilling. 

Prisen er 270 kr. for spisning og koncert (inkl. 

billetgebyr) 

 

 
 

Vi nærmer os tiden, hvor medlemskortet til Vejstrup Forsamlingshus skal fornyes, og der vil komme 

indsamlere rundt i Vejstrup Sogn i september-oktober.  

Hvis du bor uden for sognet eller ikke er hjemme, men gerne vil være medlem af forsamlingshuset, 

kan du indbetale kontingent på Mobilepay 811503 eller bankkonto 5986 – 1170179. Det koster 100 kr. 

for en husstand med flere personer og 50 kr. for singler.  

Husk at skrive navn og adresse i kommentarfeltet.        
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Tekst og foto: Elisabeth Antonsen

 

”Enkelt, men godt” og ”Kom, som du er” er 

udgangspunktet, når man mødes til buffet og 

afslappet fællesspisning i Vejstrup 

Forsamlingshus. Der serveres en toretters, 

børnevenlig menu af gode råvarer.  

Fællesspisningen starter kl. 18.00, og 

arrangementet slutter senest kl. 20.00.  

Hovedreglen er, at man giver en hånd med 

oprydning, inden man går hjem; men man kan 

naturligvis have sine grunde til at springe over. 

Prisen for maden er 30 kr. for børn under 12 år, 

øvrige betaler 50 kr. Der serveres vand til 

måltidet. Andre drikkevarer kan købes.  

I efteråret 2022 er der fællesspisning onsdag 

den 14. september, torsdag den 13. oktober og 

onsdag den 23. november. 

Yderligere information vil komme på 

hjemmesiden og Facebook. 

 

 

 
 

 

Tekst: Elisabeth Antonsen – Foto: Herdis Iversen 

 

 
 

 

Søndag den 2. oktober gentages succesen fra 

2021, hvor Vejstrup Valgmenighed og Vejstrup 

Forsamlingshus arbejdede sammen om en 

festlig høstfest.  

Programmet er endnu ikke helt på plads, men 

det ligger fast, at der lægges ud med 

høstgudstjeneste i Valgmenighedskirken kl. 

10.00, og at arrangementet fortsætter med 

musik, dans og spisning i forsamlingshuset. 

Måske kommer der også en lille konkurrence. 

Nærmere detaljer vil blive offentliggjort på 

kirkens og forsamlingshusets hjemmesider. 
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Tekst: Elisabeth Antonsen – fotos: Aarhus Universitet

 
Seks tirsdage i efteråret livestreamer vi igen 

naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus 

Universitet. Det er alle gange tirsdage kl. 

19.00–21.00.  

Der er som sædvanlig gratis adgang, og der 

kan købes forfriskninger.  

Det første foredrag, som er den 27. september, 

har titlen ”Jorden og livet – 3.000 mio. års 

spejling”. Det handler om, hvordan Jorden og 

livet gennem tiden har spejlet og påvirket 

hinanden, og hvordan vi mennesker er i gang 

med at ændre Jorden i en hidtil uset retning. 

Foredraget holdes af professor i geologi Minik 

Rosing fra GLOBE Institute ved Københavns 

Universitet. 

 

 

Den 4. oktober følger ”Kvantefysikken – 

atomernes vilde verden”, hvor professor i 

kvantefysik Klaus Mølmer fra Niels Bohr 

Instituttet fortæller om de eksperimenter og 

overvejelser, der førte til Niels Bohrs atom- og 

kvantefysik, som anvendes på alt fra stjerners 

liv til mikrotips i smartphones. 

 

 
 

Den 25. oktober gælder det ”Søvn og 

immunforsvaret”. Her indvier Birgitte Rahbek 

Kornum os i sammenhængen mellem søvn og 

sygdomme.  

Tjek aktivitetslisten for at se alle emner og 

datoer og find mere om foredragene på 

www.vejstrupforsamlingshus.dk 

I samarbejde med Kulinarisk Sydfyn har Vejstrup Forsamlingshus den 27. oktober arrangeret en aften 

med mad fra fjerne eksotiske steder - lavet Kulinarisk Sydfyn i samarbejde med kvinder fra disse 

lande.  

Der kommer mere information senere, så hold øje med Facebook og hjemmesiden og reservér allerede 

nu datoen til en spændende aften. 
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August  
 
Onsdag den 17. Seniortræning starter sæsonen kl. 9.00 – 10.00 
 
 
September  
 
Mandag den 5.  Yoga starter sæsonen  
  
Onsdag den 14. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 
 
Tirsdag den 27. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Jorden og livet – 3.800 mio. års spejling 
 
Oktober 
 
Søndag den 2. Høstfest i samarbejde med Vejstrup Valgmenighed 
 
Tirsdag den 4. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Kvantefysikken – atomernes vilde verden  
 
Fredag den 8. En hyldest til Benny Andersen kl. 18.00 
 Spisning og koncert 
 
Onsdag den 12. Læsegruppen starter sæsonen kl. 19.00 – 21.00 
 
Torsdag den 13. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 
 
Tirsdag den 25. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Søvn og immunforsvaret 
 
Torsdag den 27. Smagens aften i samarbejde med Kulinarisk Sydfyn 
 
Søndag den 30. Kagebord og musik kl. 14.00 – 16.00 
 
 
November 
 
Tirsdag den 1. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Vores urolige klode 
 
Tirsdag den 8. Vi synger sammen i Vejstrup kl. 19.00 – 21.00 
 
Tirsdag den 15. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Fagre nye genetiske verden 
 
Søndag den 20. Adventshygge med banko 
 
Tirsdag den 22. Livestreamet foredrag kl. 19.00 – 21.00 
 Datalogien i din lomme 
 
Onsdag den 23. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 
 
 
December 
 
Søndag den 4. Kagebord og musik kl. 14.00 – 16.00 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet
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Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

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

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

2 felt
Pris: 3531,- 

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

REP/SERVICE OG SALG

• El-Scooter

• El-Kørestole

• El-Cykler

• Hjælpemidler

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

Morten Bytoft 
Indehaver 

Helle Lynge

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

1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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For mere end 30 år siden, hvor Ketty Matthison, Anne-
Grethe Andersson, Karen Skovgaard og jeg var på et 
dansklærerkursus om lokale fortællinger i undervisningen, 
stødte vi på denne Pastor ”Hæsblæs”, der kunne mane.              
Nogle år senere optog TV2 historien her i Skårup til en serie 
om spøgerier. Her kommer en del af historierne om ham.   
                       
Indledningen herunder, er fra Fynhistorie.dk lavet af              
Hans Nørgaard, Stenstrup. 
                                                                                                                                               

Anno 1794, den 23. januar døde sognepræsten 
for Skårup menighed, velædle og velærværdige, 
nu hos Gud saligen hr. Christian Spleth i sit 
alders 63. år, efter at han havde forestået dette 
embede i 29 år, og blev begravet i Skårup kirke 
den 30. samme måned.  Sådan står der at læse 
i Skårup kirkebog, han kom til Skaarup i 1764, 
og på egnen kaldtes han gerne "Hæsblæs". Og 
"han var en vældig maner", skal vi tro de 
beretninger som slagter Jens Mortensen (født 8. 
januar 1820) har overleveret.  

 

”For over 100 år tilbage i tiden kom der en 
præst til Skårup, der i folkemunde hed Hrr. 
Split. Han kunne lidt mere end sit Fadervor; 
han havde således lært, både at mane, vise 
igen, være to steder og meget mere.              

 

 

 

 

 

Præsten manede sin søn i jorden!        

Straks han kom i sit embede, var han næsten 
aldrig i senge om natten, men færdedes om, 
både i præstegården, på kirkegården og i 
kirken, for at opdage om der ikke var et eller 

PPrrææsstteenn  ffrraa  SSkkåårruupp,,  ddeerr  kkuunnnnee  mmaannee!!    
    

 

Teksten herunder er indsat fra tidsskriftet, Fynsk Hjemstavn, 
hvis forside ses her til højre; 10. hæfte oktober 1932. 5 årg. 

Pastor Spleth og familie ankommer til præstegården.   
Screenshot fra tv-udsendelsen ”Hjemsøgt”. Her fra Rødegård 

Til venstre: Screenshot fra en tv-udsendelse om spøgeri i 
Danmark. Sendt på dansk TV2 og svensk TV6  midt i 1990erne. 
Her optaget på Rødegård, der dengang var malet grå. 

SSppøøggeerrii  oogg  oovveerrttrroo  ii  SSkkåårruupp  SSooggnn  !!  

  At mane: påkalde og bevæge en åndelig magt i en ønsket       
. retning ved hjælp af et særligt ritual. (Den Danske Ordbog) 

SSkkrriibbeenntt::  JJaann  VViiuuff  HHaannsseenn          ––      TTeeggnneerr::  OOllaaff  SSøønnddbbeerrgg  
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andet pusleri (spøgeri), han kunne prøve 
styrke med. Hans kone og deres voksne søn 
var rigtig utilfredse med, at han således 
sværmede omkring.  
Så snakkede de sammen om at kyse ham.  
En aften tog så sønnen et hvidt lagen over 
sig og gik op på kirkegården, hvor han  
mødte sin fader. Faderen hilser ham og 
siger: God aften. Sønnen svarede ikke.  
Præsten spørger: Hvem er du?  Sønnen 
forholdt sig stadig tavs. Præsten spørger: Er 
du menneske eller dødning? Men han fik 
ingen svar. Så begyndte han at mane 
sønnen i jorden.     

Men da sønnen mærkede han sank, sagde 
han: Det er mig, Fader!   Det er slemt, min 
søn, sagde præsten, men nu er det for sent: 
jeg kan ikke frelse dig, du er kommen i over 
en trediedel. Så manede han ham helt i, og 
drev en pæl igennem ham… 

        Spøgeri på kirkegården!                             

En anden nat stod præsten i sit kammer og 
ser op på kirkegården; da begynder det at 
ryge op af en grav. Så råber han ad konen og 
siger: Kom mor, så skal du se noget! Selv var 
han hurtig og tog kjole og krave på, sin bog i 
hånden og springer ud af vinduet for at nå 
spøgelset, før det kom af kirkegården.  

Han når og lige netop porten, idet genfærdet 
ville lukke op. Det måtte så kønt blive 
indenfor; og han manede det ned ret indenfor 
porten; der stod pælen mange år. Men konen 
stod i vinduet og så, han gjorde det.” Pastor Spleth maner genfærdet i jorden.       

 Screenshot fra tv-udsendelsen, hvor skuespiller Lars Bom var 
malerisk fortæller. 

Skårup Kirke og kirkegård ved nattetide.           Screenshot fra tv-
udsendelsen, der blev filmet on location i og omkring Skårup Kirke. 

Skårup Præstegård og Seminarium.                                                      
Tegning af seminarieelev Lorenz Lorenzen, Flensborg 1831   

Skårup Præstegård, der lå hvor P-pladsen nu er overfor kirken.                                                          
(Nedrevet 1965). Gammelt postkort fra begyndelsen af 1900-tallet. 
Foto herunder taget i samme retning.  Foto: JV - februar 2022. 
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   Manden og den sorte jomfru!   
”En aften sent gik en af bymændene fra 
kroen og hjemefter. Som han gik over 
plantebedene, der hvor gymnastikpladsen er, 
møder han en sort jomfru. Ja, det var 
naturligvis et spøgelse, eller Gud må vide, 
hvad det var for noget. Nu siger et gammelt 
ord: Når øllet går ind, går forstanden ud; 
sådan gik det her. Manden rækker efter den 
sorte med begge arme (han burde have flyet 
skarnet) og siger: Giv mig et kys! Nej, i aften 
ikke, siger genfærdet, men mød mig i 
morgen aften på dette sted og tid, så kan vi 
snakkes ved.  

De gav så hinanden bestemt løfte om mødet, 
og går så hver til sit. Men inden manden 
nåede sit hjem, var han så bange at alle 
hans lemmer rystede. Om natten fik han ikke 
søvn i sine øjne, for hver gang han tænkte 
på den sorte jomfru, krøb det i ham.  

Så snart det vel var dag, gik han til præsten, 
fortalte ham hele historien og bad ham om et 
godt råd. Ja, har du givet hende dit ord, 
sagde præsten, så får du holde det; jeg skal 
hjælpe dig det jeg kan, men blive hos dig 
kan jeg ikke.  
Så ud på aftenen går præsten og manden til 
stedet. Her laver præsten en kreds udenom 
manden og siger: Lad nu komme, hvad der 
komme vil; når du bliver i kredsen er du 
sikker. Hun viser sig først i én skikkelse så i 
en anden, måske også som mig; hun vil 
lokke og true, for at få dig ud af kredsen, 
men hold du kun ud. Når jeg kommer selv, 
går jeg lige over kredsen og tager dig ved 
hånden og det uden at sige et ord. Så først 
må du følge med hjem. Her har du ellers en 
bog, den kan du bare række dem, der 
kommer og sige: Læs du den! så skal de nok 
forsvinde.  

Skårup kro, (Østergade) fik først bevilling her i 1875, så fortællingens 
udskænkningssted kendes ikke.                           Postkort fra år 1909.  

Skårup Kirke og kirkegård set fra nordvest.                                                          
Gammelt postkort fra begyndelsen af 1900-tallet. 

Skårup Kirke.    (Herunder)                                                                                          
.                                            Akvarel af Olav Søndberg - 2019                            
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Så gik præsten. Kort efter kom den sorte 
jomfru, hun rakte sin hånd ud og siger: Kom 
dog og mød mig ! Jeg venter dig på stedet, 
sagde manden. Så kom hun derhen, men 
blev standset af kredsen. Ræk mig dog din 
hånd, siger hun. Nej, læs du den, siger 
manden og rækker hende bogen. Men hun 
forsvandt på øjeblikket. 
Hun kom dog straks igen og det i præstens 
skikkelse og siger: Du stod dog! Kom nu lad 
vos gå. Læs du den! siger manden, og 
rækker bogen ud. Og straks forsvandt 
skikkelsen. Sådan blev det ved, ligetil næste 
morgen; at komme først i den ene skikkelse, 
så den anden, men alle forsvandt de, så snart 
han viste dem bogen og sagde: Læs du den.       
Til sidst kom præsten, han gik over kredsen, 
tog ham ved hånden og siger: Det gik godt! 
Kom, jeg skal nu følge dig hjem. Men, det var 
knap manden turde forlade kredsen; han 
havde og set så meget underligt den nat.”   
                      ------ o ------                 
 

  Nisser og trolde forlyster sig i højen.  
”En nat kom præsten kørende hjem ad 
Svendborgvejen, da ser han en høj ved 
vejen, der var løftet i vejret og stod på fire 
røde støtter. Derinde under var lystighed, for 
nisserne var just den nat i besøg hos 
troldene, og det var ret nu lige på det højeste 
med dansen og drikken. Prr! siger så 
præsten. Lad mig se om jeg har, hvad jeg 
skal bruge. Nej, jeg har ingen krave. Den må 
du hente, siger han til karlen: Sid på en hest, 
og vær her igen, så hurtig hesten kan bære 
dig. Så snart præsten kom i klæderne, gik 
han ovenpå højen og trådte ham ned. Efter 
den tid har ingen set lystighed i højen. Ja, 
hvor der var tøjeri, der måtte fly for ham. Der 
er ingen, som kan nægte, den gode præst 
gjorde, hvad han kunne i sine dage, for at 
rense sognet for alt pusleri (spøgeri), men det 
var langtfra, han nåede det.”                     
[Fynsk Hjemstavn, oktober 1932] 

Det var et uddrag af de mange historier om Pastor 
”Hæsblæs” alias Pastor Christian Spleth og hans 
maneri i Skårup og omegn.                                       
Flere kan findes på hjemmesiden ”fynhistorie.dk”                

.                                                    - Jan Viuf Hansen 

Pastor Spleths Kollatsbrev 1764. - Hans Nørgård, Stenstrup (foto) 

Listen over præster ved Skårup Kirke hænger i indgangspartiet. 
Pastor Spleth (præst 1764-1794) ses lidt over midten. Foto JV - 2022 

Døbefonten i Skårup Kirke.            Akvarel af Olav Søndberg.                            



59Tømrermestre 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

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.

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Jesper
24 45 43 02
❱ Spartling
❱ Malerarbejde

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

Klaus
40 35 78 40
❱ Facaderenovering
❱ Facadeafrensning
❱ Microcement
❱ Epoxy gulve

KONTAKT BDO  
I SVENDBORG
Grønnemosevej 6,  
5700 Svendborg
Tlf.  63 21 60 00
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Der er altid plads til én til hos 
Brudager Folkedansere. 
Redaktør: Margit Løve Kølle.                                              Fotografer: Jørgen Clausen og Margit Løve Kølle. 

Spillemand og leder.  

Tina Stenderup Skov fortæller. 

 

Tina og Gert Stenderup Skov. Tina leder 
folkedansene og hendes mand Gert ledsager 
dansen på violin. 

Som leder er det altid en fornøjelse at møde 
op til den ugentlige onsdags danseaften. Folk 
er glade og klar med en bemærkning, hvis jeg 
som leder kommer til at sige noget, der ikke 
er helt rigtigt. Men det er altid sagt med et 
smil på læben. Det er rart at vide, at der er 
plads til grin, kommentarer og til at have det 
sjovt. Det er også dét, dans og musik gør ved 
mennesker - Man bliver glad. 

Der er dansere, der har danset i mange år, 
men der er også dansere, som ikke har så 
meget erfaring. Lige meget om man er ny-
danser eller erfaren danser, så er det altid 
godt at gennemgå grundtrinene engang 
imellem. Vi er to ledere som skiftes til at 
undervise. Det gør også, at vores repertoirer 
er bredt, og vi finder på mange forskellige 
sjove danse. Der findes instruktørbøger fra 
alle dele af Danmark. Så det er lærerigt 
engang imellem at tage bogen fra evt. 
Randers egnen og så gennemgå alle 

dansene fra denne bog. Der er et godt 
samarbejde mellem ledere og vores 
spillemænd.                                                   
Det er vigtigt, at de på forhånd ved, hvad vi 
skal gennemgå, så de har mulighed for lige at 
kigge noderne igennem. For vi bruger live 
musik! Ikke noget indspillet, alt bliver spillet 
på akustiske instrumenter. Det gør det også 
nemmere at øve dansene, for musikken 
starter bare dér, hvor danserne er nået til. 
Instrumenterne er de klassiske til folkemusik. 
Violin, harmonika og kontrabas. Til den årlige 
legestue kommer også klarinetter, guitar, 
klaver og enkelte konservatorieuddannede 
musikere. Ved sidste legestue var der 15 
spillemænd i orkesteret, som alle spillede op 
til dans. 

 
Billedet er fra jubilæumslegestuen afholdt på 
Vejstrup Efterskole. Legestuen blev afholdt 
den 5. november 2021 med deltagelse af ca. 
100 dansere og 15 spillemænd. 

Jørgen Frahm Clausen fortæller. 

Jeg har danset folkedans, siden jeg var 12-13 
år, hvor vi dansede i Kilen Friskole. Jeg har 
hele tiden danset hos Brudager 
Folkedansere. De fleste sæsoner med en 
leder, men de sidste sæsoner har der været 3 
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ledere, der har skiftedes til at instruere. Det, 
synes jeg, har været virkelig rart, for de har 
været meget forskellige i deres måde at lede 
på, så det giver en god mulighed for, at alle 
kommer med. 

 
Jørgen Frahm Clausen. 

Jeg går til folkedans, fordi det er god motion 
og god musik sammen med glade 
mennesker. Da jeg har danset i mange år, 
giver jeg gerne en hjælpende hånd til nye, 
hvis de ønsker det. Jeg synes også, at 
Brudager Folkedansere har mange gode 
hyggelige arrangementer. Der har været 
afholdt musik- og sangeftermiddag, grillaften, 
bi-eftermiddag og foredrag med Rebellen fra 
Langeland. Vi har en sommertur hvert år, går 
ture og sidst, men ikke mindst, har vi 
sommerdans.                                                                  

Så kom og vær med -det er SÅ sjovt. 

Marie Madsen fortæller om folkedansen 
hos Brudager Folkedansere.  

Folkedans bliver man afhængig af. Især – 
hvis det er hos Brudager Folkedansere. Her 
føler man sig velkommen, både alene og som 
par. Jeg startede selv alene for 52 år siden. 
Efter en afslutningsfest fik min mand også 
lyst til at være med, så nu danser vi begge. 
Sjovt nok sammen med en fra det daværende 
børnehold. Datteren af en af de ældre, som vi 
startede sammen med, danser her også nu. 
Ind imellem danser her faktisk 3 generationer 
sammen.  

Tre generationer – alle aktive hos 
Brudager Folkedansere. Gert, Holger, 
Tove, Tina og Thilde. 

 

Hvorfor så folkedans?  

Fordi det er festligt, folkeligt og fornøjeligt, og 
så er det sundt. Vi får masser af motion, både 
for krop og smilebånd, og er man træt eller 
trist, glemmes det let, når musikken spiller. 
Og trænger man til en pause, er det dejligt at 
lytte til musikken, den er så livsglad og 
livsbekræftende, og man kan nyde de andres 
anstrengelser, det er ikke kedeligt. Og så er 
der fællesskabet. Her er plads til alle, ung 
som gammel, øvet eller uøvet, vi deler med 
hinanden, vi bytter med hinanden, så alle får 
mest muligt ud af en danseaften. Her er 
fælles-ture og dans på græs hos hinanden.  

Billede af Marie 
Madsen.  

Under 
pandemien, 
hvor vi ikke 
måtte danse, 
så skiftedes vi 
da bare til at 
arrangere 
traveture rundt i 
omegnen med 
kaffekurv, 
hygge og snak 
på afstand, og 
de fleste fik vist 
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set steder, de ikke havde set før.                   
Igen – opstået af fællesskabet hos Brudager 
Folkedansere. Mad og sang fylder ret meget i 
vores forening – der er altid en grund til at 
feste, ellers opfinder vi én.  

Vi lærer, vi leger, vi lever – i og med 
folkedansen og musikken.   

Hestepige blev Folkedanser. 

Tekst af Anna Birgitte Lange. 

Jeg har redet i over 40 år. Først på små 
ponyer, så på store heste og i de seneste år 
er min kærlighed faldet på den islandske 
hest. I min verden er et liv uden heste intet 
liv! - Så derfor var det meget tungt at bære, 
da jeg fik en seneskade i det ene ben. 
Dommen lød: “Du må ikke ride, så længe du 
har smerter”. 

Det tog 11 
måneder før jeg 
kunne sidde på 
en hest igen.  

Og hvad stiller 
man så op med 
sit fritidsliv? Først 
lagde jeg et 
puslespil på 
tusind brikker - så 
købte jeg en 
symaskine - så 
købte jeg 
strikkepinde og 
garn til et laaangt 
halstørklæde. 
Men ingen af 

disse stillesiddende sysler hjalp mig af med 
min rastløshed.   

Billedet viser Anna Birgitte Lange på tur med 
sin hest. 

Jeg savnede at ride og være mere fysisk 
aktiv. 

Men så skete der noget!  

En eftermiddag i selskab med en god kop te 
og ”Folk og Fæ” faldt mine øjne pludselig på 
en lille annonce fra Brudager Folkedansere: 
”Kom og dans med os - alle er velkomne!” Da 
vidste jeg lige med det samme, at det måtte 

jeg prøve. Glad og fro sagde jeg til min mand: 
“Vi skal gå til folkedans!” “Nej tak, men tag du 
bare afsted” lød svaret. Og det gjorde jeg 
så…. 

Åh, Folkedans! - Jeg ELSKER at danse 
folkedans! 

Folkene i Brudager Folkedansere tog helt 
eventyrligt godt imod mig. Allerede fra de 
første minutter, hvor jeg stod der i 
forsamlingshuset og spurgte: “Er det her, 
man danser folkedans?” følte jeg mig 
velkommen, og der blev straks fundet en 
ledig partner til mig. Men én af de skønne ting 
ved folkedans er jo, at man ikke kun danser 
med én partner - Næ, man hvirvler rundt og 
danser med mange forskellige i løbet af en 
aften. Smilene er store og kan slet ikke tørres 
af ansigterne. Det kan sveden derimod, for 
pyh, det giver varmen at danse. Også vores 
fantastiske musikere; ham som svinger fiolen, 
ham som trækker lokkende lyde af 
harmonikaen, og ikke mindst ham som hver 
onsdag lægger den kæmpestore gulvbas i 
bagagerummet for at køre til Brudager 
Forsamlingshus for at spille for os…. Ja, de 
sveder skam også - Så derfor er det rart og 
hyggeligt, at der altid er en kaffe/kage pause. 

Så forstummer musikken for et kvarters tid, 
men stille kan man ikke just sige, at der 
bliver. For når den første kaffetår er slugt, så 
går snakken lystigt. Lige indtil vores formand 
rejser sig i sin fulde højde og siger: “Må jeg 
lige bede om ordet for en kort stund”. Så er 
det tid til at få beskeder om diverse Legestuer 
(Det kaldes Legestuer, når folkedansere og 
musikere rundt omkring i landet samles for at 
danse og spille sammen) og om, at vi skal 
huske at melde os til julefrokost + dans eller 
til sommerudflugt. Lige inden kaffekopperne 
bliver pakket ned i de medbragte net og 
kurve, synger vi to sange fra vores 
Folkedansersangbog - og så spilles der op til 
dans igen. 

Hvad så nu? - Nu kan jeg heldigvis ride igen, 
og det nyder jeg i fulde drag. 

Men folkedansen den stopper jeg IKKE med! 
Jeg bliver simpelthen bare så glad i låget, når 
jeg danser. Jeg har kun danset i én sæson, 
men har allerede deltaget i flere legestuer. 
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Jeg har sågar fundet mig en meget dygtig 
dansepartner fra Fåborg Folkedansere. Han 
har lovet mig at danse med mig hver mandag 
i en sæson i Fåborg, men sæsonen starter 
desværre først til september - men så er det 
jo heldigt, at der er Landsstævne for 
folkedansere i Aalborg sidst i juli - og det 
sidder jeg i skrivende stund og glæder mig 
over, at jeg har meldt mig til.  

Men det bedste? –  

Det bedste er, at min mand har lovet mig at 
begynde at danse i Brudager med mig hver 
onsdag! Hvor heldig kan man være?!! Men 
det største - det bliver den dag, hvor jeg får 
lov at danse i den fine dragt fra Blåvand, som 
jeg har fået lov at låne af Brudager 
Folkedansere. 

 

De bedste 
dansehilsener - 
og vi ses i 
Brudager! 

Anna Birgitte 
Lange. 

 

 

 

 

 

 

 

Ligesom der er flere generationer, der danser 
sammen hos Brudager folkedansere, er der 

dansere, der har danset sammen som børn, 
som unge og nu som ældre. Dette er Inge 
Feldingbjerg og Jørgen Frahm Clausen et 
eksempel på. Og de nyder fortsat dansen og 
fællesskabet med de andre dansere. 

Tre billeder fra sommerturen 2022. 

Den 18. juni 2022 gik sommerturen til 
Munkebo Bakke. Her findes en af Fyns aller- 
smukkeste udsigter. Stedet har været et 
yndet udflugtsmål gennem tiderne – og er det 
stadig. Her nyder man den medbragte 
madkurv eller kaffen, mens man beundrer 
den fantastiske udsigt. 
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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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK

Så meld dig/jer 
ind i foreningen 
og deltag i mange 
spændende  
arrangementer.

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

Mail: skaaruppensionistforening@gmail.com  •  Mobilepay: 427895
Formand: Ingelise Petersen 2425 2516

ER DU 60+?

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

             

 

 

Velkommen tilbage efter 
sommerferien. Håber alle har 
haft en dejlig sommer og er 
klar til at deltage i vores 
kommende arrangementer. 

 

Nyt Program for andet halvår 
af 2022 udkommer sidst i juli 
og vil blive omdelt i folks 
postkasse . 

Skulle nogen endnu ikke have 
fået indbetalt kontingentet i 
januar, kan det stadigvæk 
indbetales til nedenanførte 
kontonr. Eller mobilpay. 

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

Der kan betales til følgende: 

MOBILPAY NR. 427895 eller 
SYDBANK reg. 7045-
0001304284 

 

Praktiske oplysninger. Skårup 
Pensionistforening 

Hvor intet andet er anført finder 
arrangementerne sted i 

Pensionisternes Hus i Skårup, Skårup Stationsvej 10, 5881 Skårup 

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS.  

 

ONSDAG, den 24. august kl.18.00 

Vores årlige grillaften med pølser, steg og salatbar.  Pris kr. 100.00 

Kom og få en hyggelig aften og god snak. 

Tilmelding senest den 15. aug. 

                              
 ONSDAG, den 7. september Kl.14.00 

Seniorshoppen kommer denne gang med efterårstøj.  Kom og bliv 
inspireret med nye farver og modeller. Lokale piger går manneguin. Der 
serveres vin, chips og kaffe. Pris. Kr. 40.00 

Ingen tilmelding. 

                   

ONSDAG, den 21. september SENSOMMERUDFLUGT til SYD 
FYENSKE VETERANJERNBANE 

Afgang kl.10.00 fra Skårup Pensionisthus, Skårup Stationsvej 10, 
5881 Skårup mod Fåborg. Vi ankommer til Fåborg ca. kl. 10.45 og 
kl.11.00 skal vi med Veterantoget til Korinth. Første stop er ved  
Lucienhøj, hvor der bliver et ophold på ca. 45 min. Her kan man gå 
op til udsigtsposten og nyde udsigten ud over det sydfynske øhav. 
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De der har gode ben kan evt. gå 
til næste station som er 
Katterød. Det tager ca. 20 min. 

Efter opsamling ved Katterød, 
hvis nogen vælger at gå den tur, 
kører toget videre mod Korinth. 
Når vi ankommer til Korinth, er 
der frokostpause, hvor vi nyder 
vores medbragte sandwich. 

Efter frokosten går turen videre 
ud i det skønne Sydfynske 
landskab. Det kunne være forbi 
Arreskov Slot, Brahetrolleborg 
Skot og ned om Ballen Havn, 
hvor vi evt. kan nyde kaffen fra 
bussen og medbragt kage. 
Efterfølgende går turen tilbage 
mod Skårup. 

PRIS FOR TUREN INCL.KØRSEL, 
SANDWICH, TOGBILLET, KAFFE 
OG KAGE Kr. 300.00 

BINDENDE TILMELDING SENEST 
DEN 1.SEP. 

BETALING FOR TUREN KAN 
INDBETALES TIL VORES 
MOBILPAY ELLER KONTO I 
SYDBANK SOM NÆVNT I 
PROGRAMMET. 

 

 
 

 

ONSDAG, den 5. OKTOBER. KL. 18.00  HØSTFEST  

MED SUPPE OG MUSIK VED Arne Ploug, Gudme, som også vil holde 
en lille høsttale/digt. Kom og få en hyggelig aften med god 
stemning. 

PRIS. KR. 125.00 

TILMELDING SENEST DEN 25. SEPTEMBER.  

       

 

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

PRIS.KR. 50.00 

Ingen tilmelding. 

             

 

 
Sekretær B. Jeppesen 

                                      

 



68

GGYYMMNNAASSTTIIKK  II  SSKKÅÅRRUUPP  --  SSÆÆSSOONN  22002222//22002233  
 
 

VVii  ggllææddeerr  ooss  ttiill  eenn  nnyy  ssææssoonn  ii  SSkkåårruupp  GGyymmnnaassttiikk  --  ssee  aallllee  vvoorreess  hhoolldd  hheerruunnddeerr..    
 
Hvis du har spørgsmål, så skriv gerne til os på wwwwww..sskkaaaarruupp--iiff..ddkk//iiddrraaeett//ggyymmnnaassttiikk    
 
Følg med på vores facebookside SSkkåårruupp  IIFF  ––  GGyymmnnaassttiikk for nyheder omkring tilmelding, events m.m. 
 
Vi har hold til både børn, familier, kvinder og mænd – find det der passer til dig herunder. 
 
 
 
 

 
  
FFaammiilliieehhoollddeett  22--44  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1155..3300  ––1166..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Familieholdet 2-4 år er for børn og voksne der er klar til en sjov time sammen, hvor vi skal tumle, 
lege, synge, hoppe, trille, lave acroyoga, balancere, springe på redskaber og få sved på panden. 
 

 FFaammiilliieehhoollddeett  33--55  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1166..3300  ––1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Både børn og voksne er aktive hele timen og der er fokus på bevægelsesglæde, nærvær og at de 
basale spring færdigheder leges ind. Vi skal hver gang arbejde med forskellige redskabsbaner og 
lege hvor både små og store udfordres sanseligt og motorisk. Vi glæder os til at tonse med jer!  

 
  
KKrruuddttuugglleerr  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  55  åårr  ttiill  11..  kkll..  ––  TTiirrssddaagg  kkll..  1166..3300--1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik og have masser 
af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, derfor får 
børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og spring.  
 
 
 

 
  
GGyymmmmiiXX  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ––  22..  kkll..  ttiill  55  kkll..  ––  MMaannddaagg  1177..4455  --  1199..0000,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Gymmix er et hold for glade piger og drenge, der elsker sjov og fart. Vi leger, styrker kroppen og 
springer på alle mulige redskaber, bygger vilde parkourbaner, og roterer på alle måder. 
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Hvis du har spørgsmål, så skriv gerne til os på wwwwww..sskkaaaarruupp--iiff..ddkk//iiddrraaeett//ggyymmnnaassttiikk    
 
Følg med på vores facebookside SSkkåårruupp  IIFF  ––  GGyymmnnaassttiikk for nyheder omkring tilmelding, events m.m. 
 
Vi har hold til både børn, familier, kvinder og mænd – find det der passer til dig herunder. 
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basale spring færdigheder leges ind. Vi skal hver gang arbejde med forskellige redskabsbaner og 
lege hvor både små og store udfordres sanseligt og motorisk. Vi glæder os til at tonse med jer!  
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springer på alle mulige redskaber, bygger vilde parkourbaner, og roterer på alle måder. 

 
  
KKrruuddttuugglleerr  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  55  åårr  ttiill  11..  kkll..  ––  TTiirrssddaagg  kkll..  1166..3300--1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik og have masser 
af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, derfor får 
børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og spring.  
 
 
 

 
  
GGyymmmmiiXX  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ––  22..  kkll..  ttiill  55  kkll..  ––  MMaannddaagg  1177..4455  --  1199..0000,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Gymmix er et hold for glade piger og drenge, der elsker sjov og fart. Vi leger, styrker kroppen og 
springer på alle mulige redskaber, bygger vilde parkourbaner, og roterer på alle måder. 

 
  
HHeerrrreehhoolldd  ––  OOnnssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt 
grin og masser af god stemning.  
 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
BBaalllleett--  DDrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ffrraa  77--1133  åårr..  MMaannddaagg  ffrraa  1166::3300--1177::3300  ii  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Lær ballet i Skårup IF med træner Allan Mortensen.  
Allan har tidligere danset professionel ballet, og er uddannet danselærer. Derudover er han kendt 
for at uddanne kongelige balletdansere fra den kongelige balletskole. Han har derudover arbejdet 
på Idrætsskolerne i Oure og haft sin egen balletskole i London. Allan laver koreografi, inspirerer og 
motiverer og får den indre glød frem i balletdanserne. Allan har de senere år givet glæden ved 
ballet videre, i form af forestillinger og optræden i lokalområdet. Hvis du kunne tænke dig at prøve 
kræfter med balletten, og har du lyst til disciplin, socialt samvær og god træning, så meld dig til på 
www.skaarup-if.dk   
 
 
  
BBaabbyy--  oogg  bbøørrnneeggyymmnnaassttiikk  eevveennttss  00--22  åårr  
Følg med på gymnastikafdelingens facebookside, hvor der kommer information om årets events og 
forløb for familier med børn 0-2 år.  
 
 
 
 

 
  
HHeerrrreehhoolldd  ––  OOnnssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt 
grin og masser af god stemning.  
 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
BBaalllleett--  DDrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ffrraa  77--1133  åårr..  MMaannddaagg  ffrraa  1166::3300--1177::3300  ii  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Lær ballet i Skårup IF med træner Allan Mortensen.  
Allan har tidligere danset professionel ballet, og er uddannet danselærer. Derudover er han kendt 
for at uddanne kongelige balletdansere fra den kongelige balletskole. Han har derudover arbejdet 
på Idrætsskolerne i Oure og haft sin egen balletskole i London. Allan laver koreografi, inspirerer og 
motiverer og får den indre glød frem i balletdanserne. Allan har de senere år givet glæden ved 
ballet videre, i form af forestillinger og optræden i lokalområdet. Hvis du kunne tænke dig at prøve 
kræfter med balletten, og har du lyst til disciplin, socialt samvær og god træning, så meld dig til på 
www.skaarup-if.dk   
 
 
  
BBaabbyy--  oogg  bbøørrnneeggyymmnnaassttiikk  eevveennttss  00--22  åårr  
Følg med på gymnastikafdelingens facebookside, hvor der kommer information om årets events og 
forløb for familier med børn 0-2 år.  
 
 
 
 

 
  
KKrruuddttuugglleerr  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  55  åårr  ttiill  11..  kkll..  ––  TTiirrssddaagg  kkll..  1166..3300--1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik og have masser 
af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, derfor får 
børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og spring.  
 
 
 

 
  
GGyymmmmiiXX  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ––  22..  kkll..  ttiill  55  kkll..  ––  MMaannddaagg  1177..4455  --  1199..0000,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Gymmix er et hold for glade piger og drenge, der elsker sjov og fart. Vi leger, styrker kroppen og 
springer på alle mulige redskaber, bygger vilde parkourbaner, og roterer på alle måder. 

GGYYMMNNAASSTTIIKK  II  SSKKÅÅRRUUPP  --  SSÆÆSSOONN  22002222//22002233  
 
 

VVii  ggllææddeerr  ooss  ttiill  eenn  nnyy  ssææssoonn  ii  SSkkåårruupp  GGyymmnnaassttiikk  --  ssee  aallllee  vvoorreess  hhoolldd  hheerruunnddeerr..    
 
Hvis du har spørgsmål, så skriv gerne til os på wwwwww..sskkaaaarruupp--iiff..ddkk//iiddrraaeett//ggyymmnnaassttiikk    
 
Følg med på vores facebookside SSkkåårruupp  IIFF  ––  GGyymmnnaassttiikk for nyheder omkring tilmelding, events m.m. 
 
Vi har hold til både børn, familier, kvinder og mænd – find det der passer til dig herunder. 
 
 
 
 

 
  
FFaammiilliieehhoollddeett  22--44  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1155..3300  ––1166..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Familieholdet 2-4 år er for børn og voksne der er klar til en sjov time sammen, hvor vi skal tumle, 
lege, synge, hoppe, trille, lave acroyoga, balancere, springe på redskaber og få sved på panden. 
 

 FFaammiilliieehhoollddeett  33--55  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1166..3300  ––1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Både børn og voksne er aktive hele timen og der er fokus på bevægelsesglæde, nærvær og at de 
basale spring færdigheder leges ind. Vi skal hver gang arbejde med forskellige redskabsbaner og 
lege hvor både små og store udfordres sanseligt og motorisk. Vi glæder os til at tonse med jer!  

GGYYMMNNAASSTTIIKK  II  SSKKÅÅRRUUPP  --  SSÆÆSSOONN  22002222//22002233  
 
 

VVii  ggllææddeerr  ooss  ttiill  eenn  nnyy  ssææssoonn  ii  SSkkåårruupp  GGyymmnnaassttiikk  --  ssee  aallllee  vvoorreess  hhoolldd  hheerruunnddeerr..    
 
Hvis du har spørgsmål, så skriv gerne til os på wwwwww..sskkaaaarruupp--iiff..ddkk//iiddrraaeett//ggyymmnnaassttiikk    
 
Følg med på vores facebookside SSkkåårruupp  IIFF  ––  GGyymmnnaassttiikk for nyheder omkring tilmelding, events m.m. 
 
Vi har hold til både børn, familier, kvinder og mænd – find det der passer til dig herunder. 
 
 
 
 

 
  
FFaammiilliieehhoollddeett  22--44  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1155..3300  ––1166..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Familieholdet 2-4 år er for børn og voksne der er klar til en sjov time sammen, hvor vi skal tumle, 
lege, synge, hoppe, trille, lave acroyoga, balancere, springe på redskaber og få sved på panden. 
 

 FFaammiilliieehhoollddeett  33--55  åårr  --  OOnnssddaagg  kkll..  1166..3300  ––1177..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn    
Både børn og voksne er aktive hele timen og der er fokus på bevægelsesglæde, nærvær og at de 
basale spring færdigheder leges ind. Vi skal hver gang arbejde med forskellige redskabsbaner og 
lege hvor både små og store udfordres sanseligt og motorisk. Vi glæder os til at tonse med jer!  



69

 
  
HHeerrrreehhoolldd  ––  OOnnssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt 
grin og masser af god stemning.  
 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
BBaalllleett--  DDrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ffrraa  77--1133  åårr..  MMaannddaagg  ffrraa  1166::3300--1177::3300  ii  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Lær ballet i Skårup IF med træner Allan Mortensen.  
Allan har tidligere danset professionel ballet, og er uddannet danselærer. Derudover er han kendt 
for at uddanne kongelige balletdansere fra den kongelige balletskole. Han har derudover arbejdet 
på Idrætsskolerne i Oure og haft sin egen balletskole i London. Allan laver koreografi, inspirerer og 
motiverer og får den indre glød frem i balletdanserne. Allan har de senere år givet glæden ved 
ballet videre, i form af forestillinger og optræden i lokalområdet. Hvis du kunne tænke dig at prøve 
kræfter med balletten, og har du lyst til disciplin, socialt samvær og god træning, så meld dig til på 
www.skaarup-if.dk   
 
 
  
BBaabbyy--  oogg  bbøørrnneeggyymmnnaassttiikk  eevveennttss  00--22  åårr  
Følg med på gymnastikafdelingens facebookside, hvor der kommer information om årets events og 
forløb for familier med børn 0-2 år.  
 
 
 
 

 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
KKvviinnddeehhoolldd  ––  TToorrssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Vi er 4 instruktører om holdet, som alle har bevægelsesglæde til fælles. 
Vil vi forsøge at skabe et univers med plads til leg, tons, gymnastik og hvad vi ellers finder på i løbet 
af en sæson. Hos os bliver du med garanti både udfordret på krop, bevægelse og glæde. Vores mål 
er at prøve forskellige genre af indenfor bevægelse, men vi har gymnastikken som grundelement. 
Så er du nysgerrig på bevægelse, og savner du fællesskab med andre kvinder, så er dette hold 
måske noget for dig. Vi har ingen forventninger til dig, kun at du har lyst til bevægelse og sved på 
panden. Det handler ikke om færdigheder, men om lysten til bevægelse. Det er vigtigt for at os, at 
der er plads til ALLE på holdet. 
 
 
VVÆÆRR  MMEEDD  
Kunne du tænke dig at være en del af en dynamisk bestyrelse eller instruktør/hjælpeinstruktør på et 
hold? Vi mangler lige nu flere der vil være med til at sikre, at gymnastikken kan fortsætte og udvikle 
sig i Skårup. 
Er du interesseret, så skriv til os på mail: gym@skaarup-if.dk 
 
 
 
 
AAllllee  hhoolldd  ssttaarrtteerr  ii  uuggee  3366..      
Tilmeld jer på hjemmesiden: skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/  
 
For mere info, kig også gerne ind på vores nye facebookside Skårup IF - Gymnastik  
Vi glæder os til at bevæge jer  
 

 
  
HHeerrrreehhoolldd  ––  OOnnssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og 
smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt 
grin og masser af god stemning.  
 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
BBaalllleett--  DDrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ffrraa  77--1133  åårr..  MMaannddaagg  ffrraa  1166::3300--1177::3300  ii  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Lær ballet i Skårup IF med træner Allan Mortensen.  
Allan har tidligere danset professionel ballet, og er uddannet danselærer. Derudover er han kendt 
for at uddanne kongelige balletdansere fra den kongelige balletskole. Han har derudover arbejdet 
på Idrætsskolerne i Oure og haft sin egen balletskole i London. Allan laver koreografi, inspirerer og 
motiverer og får den indre glød frem i balletdanserne. Allan har de senere år givet glæden ved 
ballet videre, i form af forestillinger og optræden i lokalområdet. Hvis du kunne tænke dig at prøve 
kræfter med balletten, og har du lyst til disciplin, socialt samvær og god træning, så meld dig til på 
www.skaarup-if.dk   
 
 
  
BBaabbyy--  oogg  bbøørrnneeggyymmnnaassttiikk  eevveennttss  00--22  åårr  
Følg med på gymnastikafdelingens facebookside, hvor der kommer information om årets events og 
forløb for familier med børn 0-2 år.  
 
 
 
 

 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
KKvviinnddeehhoolldd  ––  TToorrssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Vi er 4 instruktører om holdet, som alle har bevægelsesglæde til fælles. 
Vil vi forsøge at skabe et univers med plads til leg, tons, gymnastik og hvad vi ellers finder på i løbet 
af en sæson. Hos os bliver du med garanti både udfordret på krop, bevægelse og glæde. Vores mål 
er at prøve forskellige genre af indenfor bevægelse, men vi har gymnastikken som grundelement. 
Så er du nysgerrig på bevægelse, og savner du fællesskab med andre kvinder, så er dette hold 
måske noget for dig. Vi har ingen forventninger til dig, kun at du har lyst til bevægelse og sved på 
panden. Det handler ikke om færdigheder, men om lysten til bevægelse. Det er vigtigt for at os, at 
der er plads til ALLE på holdet. 
 
 
VVÆÆRR  MMEEDD  
Kunne du tænke dig at være en del af en dynamisk bestyrelse eller instruktør/hjælpeinstruktør på et 
hold? Vi mangler lige nu flere der vil være med til at sikre, at gymnastikken kan fortsætte og udvikle 
sig i Skårup. 
Er du interesseret, så skriv til os på mail: gym@skaarup-if.dk 
 
 
 
 
AAllllee  hhoolldd  ssttaarrtteerr  ii  uuggee  3366..      
Tilmeld jer på hjemmesiden: skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/  
 
For mere info, kig også gerne ind på vores nye facebookside Skårup IF - Gymnastik  
Vi glæder os til at bevæge jer  
 

 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
KKvviinnddeehhoolldd  ––  TToorrssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Vi er 4 instruktører om holdet, som alle har bevægelsesglæde til fælles. 
Vil vi forsøge at skabe et univers med plads til leg, tons, gymnastik og hvad vi ellers finder på i løbet 
af en sæson. Hos os bliver du med garanti både udfordret på krop, bevægelse og glæde. Vores mål 
er at prøve forskellige genre af indenfor bevægelse, men vi har gymnastikken som grundelement. 
Så er du nysgerrig på bevægelse, og savner du fællesskab med andre kvinder, så er dette hold 
måske noget for dig. Vi har ingen forventninger til dig, kun at du har lyst til bevægelse og sved på 
panden. Det handler ikke om færdigheder, men om lysten til bevægelse. Det er vigtigt for at os, at 
der er plads til ALLE på holdet. 
 
 
VVÆÆRR  MMEEDD  
Kunne du tænke dig at være en del af en dynamisk bestyrelse eller instruktør/hjælpeinstruktør på et 
hold? Vi mangler lige nu flere der vil være med til at sikre, at gymnastikken kan fortsætte og udvikle 
sig i Skårup. 
Er du interesseret, så skriv til os på mail: gym@skaarup-if.dk 
 
 
 
 
AAllllee  hhoolldd  ssttaarrtteerr  ii  uuggee  3366..      
Tilmeld jer på hjemmesiden: skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/  
 
For mere info, kig også gerne ind på vores nye facebookside Skårup IF - Gymnastik  
Vi glæder os til at bevæge jer  
 

 

 
  
NNYYTT--NNYYTT--NNYYTT  
KKvviinnddeehhoolldd  ––  TToorrssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300,,  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  hhaalllleenn  
Vi er 4 instruktører om holdet, som alle har bevægelsesglæde til fælles. 
Vil vi forsøge at skabe et univers med plads til leg, tons, gymnastik og hvad vi ellers finder på i løbet 
af en sæson. Hos os bliver du med garanti både udfordret på krop, bevægelse og glæde. Vores mål 
er at prøve forskellige genre af indenfor bevægelse, men vi har gymnastikken som grundelement. 
Så er du nysgerrig på bevægelse, og savner du fællesskab med andre kvinder, så er dette hold 
måske noget for dig. Vi har ingen forventninger til dig, kun at du har lyst til bevægelse og sved på 
panden. Det handler ikke om færdigheder, men om lysten til bevægelse. Det er vigtigt for at os, at 
der er plads til ALLE på holdet. 
 
 
VVÆÆRR  MMEEDD  
Kunne du tænke dig at være en del af en dynamisk bestyrelse eller instruktør/hjælpeinstruktør på et 
hold? Vi mangler lige nu flere der vil være med til at sikre, at gymnastikken kan fortsætte og udvikle 
sig i Skårup. 
Er du interesseret, så skriv til os på mail: gym@skaarup-if.dk 
 
 
 
 
AAllllee  hhoolldd  ssttaarrtteerr  ii  uuggee  3366..      
Tilmeld jer på hjemmesiden: skaarup-if.dk/idraet/gymnastik/  
 
For mere info, kig også gerne ind på vores nye facebookside Skårup IF - Gymnastik  
Vi glæder os til at bevæge jer  
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Senioridrætten blev født i Skårup 
… 

 

Tekst: Inger Hager   Foto: Svendborg Senior Idræt 

 

Volleyball, friskmotion, letmotion og yoga. 
Det er nogle af de aktiviteter, som 
Svendborg Senior Idræt har valgt at 
tilbyde i Skårup, nogle foregår i 
samarbejde med Skårup Idrætsforening. 
Siden den første aktivitet i Skårup begyndte i 
1987, den gang i ældreidrætten, er 
tilbuddene vokset i bambus-fart til en 
mangfoldighed af aktiviteter: Let-, frisk- og 
turbomotion, spil ude og inde, forskellige 
cykel- og gågrupper, fitness, spinning, yoga, 
fysio flow og flere forskellige tilbud om 
bevægelse i naturen - blot for at nævne 
nogen. Det hele foregår på 46 hold i 22 
forskellige aktiviteter. 
Og som altid ved en sæsons begyndelse har 
Svendborg Senior Idræt nyheder, dem vender 
vi tilbage til. 
 

 

Flere og nye aktiviteter breder sig ud i nogen af kommunens 
mange lokalområder - det er tilbuddene fra Svendborg Senior 
Idræt 
 

 

Kun fantasien sætter grænser 

Men hvordan var det lige, at ældre- eller 
senioridrætten faktisk begyndte i Skårup? 
Det forklarer fritids- og seniorkonsulent i 
Svendborg Kommune, Birthe Bergmann: 
- Vi var en gruppe studerende, som sammen 
med Institut for Idræt ved Odense 
Universitet i 1986-87 ville prøve at gå nye og 
ubetrådte veje for at undersøge og beskrive 
muligheder for idrætsaktiviteter i ”den tredje 
alder”, fortæller hun. 
Projektet, der gik under sætningerne ”kun 
fantasien sætter grænser” og ”ældre i 
bevægelse” foregik tre forskellige steder, 
nemlig midt i Odense, i en forstad til Odense 
og så i ….Skårup. Både Odense og Svendborg 
kommuner deltog i projektet. 
- Vi valgte Skårup, fordi vi også ville 
undersøge, hvordan efterlønsmodtagere og 
pensionister i et landdistrikt ville modtage og 
deltage i idrætsaktiviteter, tilføjer Birthe 
Bergmann. 
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Deltagerne ville fortsætte  

Deltagerne dengang var mellem 60 og 85 år, 
lige mange kvinder og mænd. 
- Derfor kan vi sige, at ældreidrætten og nu 
senioridrætten har sin rod i Skårup, fastslår 
Birthe Bergmann. 
Deltagerne i projektet fra Skårup var blevet 
så glade for aktiviteterne, at de efter 
afslutningen af forsøget opsøgte Svendborg 
Kommune. ”Sådan noget vil vi gerne have” 
lød opfordringen. 
Både i projektet fra 1986-87 og i 
fortsættelsen i ældreidrætten og nu i 
Svendborg Senioridræt er det ikke 
udelukkende motion og bevægelse, der er 
vigtig. 
 

 

 
De allernyeste aktiviteter, der begynder ved efterårssæsonens start, er forskellige tilbud på og i vand: ”Fra 
vandskræk til vandglad”, ”Motion i vand”, ”Vandgymnastik i varmvandsbassin” og ”Kajakroning.” 

 

- Det er lige så vigtigt med samvær og 
fællesskab. Det er noget, som vores deltagere 
selv giver udtryk for. Derfor har nogen selv 
en kop kaffe med, så der bliver holdt ”3. 
halvleg”, nogle gange også med en 
fællessang, siger Birthe Bergmann. 
Og siden har aktiviteterne for seniorer grebet 
om sig. I 1987 blev Svendborg Kommunes 
Ældreidræt en realitet, der havde tilbud i 
Midtbyhallen, Tved, Thurø, Tåsinge og 
selvfølgelig i Skårup, alle steder med 
kerneydelsen ”frisk motion”. 
Dengang var det ikke normalt, at 
ældreaktiviteterne foregik i en kommune, 
nogle synes, at de hørte til i en forening. 
- Vi fik besøg fra hele landet, der kom for at 
opleve, hvordan ældreidrætten foregik her i 
kommunen, siger Birthe Bergmann. 
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Løsrivelse 

Men nu er senioridrætten ikke længere 
kommunal. For 10 år siden ”løsrev” 
ældreidrætten sig fra de kommunale rammer 
- og blev en selvstændig forening. Dette 10- 
års jubilæum blev fejret i maj med taler, sang, 
foredrag, festmiddag og revy - det hele 
udelukkende arrangeret af frivillige - for 
sådan er det jo i en forening. Svendborg 
Senior Idræt har omkring 100 frivillige! 
Hvad var det lige med den dér ”løsrivelse”? 
Jo, hvad sker der, når der bliver skåret 50 
procent af budgettet i den kommunale 
ældreidræt? 
 
En forening vokser frem 

Nogen har måske sukket dybt eller rystet 
opgivende på hovedet. Andre tog 
udfordringen op og gik i gang med et stort 
arbejde for stadig at tilbyde seniorerne 
aktiviteter med motion og fællesskab. Så ud 
af den kommunale besparelse voksede 
Svendborg Senior Idræt frem som en 
selvstændig forening.  
Derfor er Svendborg Senior Idræt organiseret 
som andre foreninger. I spidsen er en 
bestyrelsen med Hans Ulrik Schaffalitzky de 
Muckadell som formand, desuden mange  
 
 
 

 
 

udvalg, der varetager driften, igen selvfølgelig 
af frivillige medlemmer. Det gælder også på 
foreningens kontor i Svendborg Idrætscenter 
på Ryttervej. Dog er aktiviteten så stor, at der 
er ansat en sekretariatsmedarbejder på 
deltid. Og konsulent Birthe Bergmann 
varetager opgaver med udvikling af 
foreningen. 
 
 

Et hold i Naturmotion tager en pause. 

Styrketræningen kan foregå udendørs foran Svendborg Idrætscenter. 
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Også motion for hjernen 

I de 10 år Svendborg Senior Idræt har 
eksisteret som forening, er udviklingen 
sket med bambus-fart, både i længden og 
bredden. Hver sæson med nye 
aktiviteter, men ikke udelukkende med 
idræt og bevægelse på hold eller i 
mindre grupper.  
På initiativ af medlemmerne er der 
tilbud med motion for hjernen i form af 
kulturoplevelser, kulturture bliver de 
kaldt. 
- Motionen får vi, når vi ser og sanser 
andre landskaber og nye ting. Så går 
oplevelserne videre til hovedet, og 
hjernen får motion, fastslår Ellen Larsen, 
der er medlem af arrangørgruppen for 
turene. 
 

Ture ud i det blå 

Foruden kulturturene arrangerer nogle 
medlemmer vandreture, ture på én dag 
rundt om på Fyn, én tur hver uge. Et 
andet tilbud til foreningens medlemmer 
er flerdages-ture rundt i landet, for 
eksempel til Bornholm eller omkring 
Limfjorden. For at gøre turene så billige 
som muligt foregår de i egne biler, som 
selvfølgelig bliver fyldt op til fire eller 
fem i en bil.  
Senioridrætten har medlemmer fra 60 år 
og opefter, og hvad betyder opefter så? 
Mange er heldigvis stadig friske både i 
krop og sind, selv om de er nået op i 
alderen. Det viste sig for nylig med en af 
deltagerne på kulturturene. Hun 
ønskede ikke lige at fortælle sin alder. 
”Kan vi ikke bare sige, at jeg er 90 godt 
og vel”, var hendes svar. Måske var 
alderen 94 år, men hun er stadig aktiv på 
et letmotionshold. 
 

 
Volleyball i Skåruphallen 

Frivillige på plejecentre 

At alder og helbred ikke er en hindring for 
motion og bevægelse viser et andet af 
Senioridrættens initiativer. Frivillige 
medlemmer har tilbudt at være med til at 
sætte ”gang i” og opmuntre beboere på 
kommunens 15 plejecentre, også i 
Plejecentret Damgården, til motion og 
fællesskab. 

Ud over i Skårup tilbyder Svendborg Senior 
Idræt aktiviteter i andre lokalområder, f.eks. 
padeltennis i Rantzausminde, krocket ved 
Multihuset på Gl. Skårupvej, petanque på 
banerne i Møllergade, gå- og 
stavgangsgrupper i Vindeby, ved 
Hallindskoven og ved Rottefælden og 
naturmotion med et hold i Sofielundskoven 
og et andet hold, der foregår forskellige 
steder efter aftale. 
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Et af de nyeste initiativer er, hvad foreningen 
kalder ”hvis medlemmerne ikke kan komme 
til os, kommer vi ud til medlemmerne”.  
Senioridrætten tilbyder letmotion til 
beboerne i boligområdet omkring 
Jægermarken, et hold, der er blevet en succés. 
 
Vandskræk og dans 

De allernyeste aktiviteter, der begynder ved 
efterårssæsonens start, er forskellige tilbud 
på og i vand: ”Fra vandskræk til vandglad”, 
”motion i vand”, ”vandgymnastik i 
varmvandsbassin” og ”kajakroning.”  
Desuden er der noget for dem, der gerne vil 
på dansegulvet: ”Step”, ”ballroomdance” og 
”parkinsondans”. 
Alle Svendborg Senior Idræts tilbud og 
aktiviteter kan ses på foreningens 
hjemmeside: svsi.dk eller i det nye katalog,  
 
 

der  kan hentes på foreningens kontor i 
Svendborg Idrætscenter, 1. sal, Ryttervej 70. 
Men hvis man er 65 år og derover kommer 
kataloget ind ad døren. Det er nemlig 
vedhæftet det nye nummer af Impulser, der 
er kommunens blad til alle på 65 år og 
opefter. Her er der altid en artikel om 
Svendborg Senior Idræt, og samtidig er 
Senioridrættens nye katalog hæftet inde i 
bladet. 
 
1+1 er mere end 2 

- Svendborg Senior Idræt har stor glæde med 
at have mange samarbejdspartnere. Det er 
vores erfaring, at det er ligesom 1 + 1 = 3. 
Udbyttet bliver altid større, når flere går 
sammen, understreger Birthe Bergmann. 
”Motion, træning og fællesskab - sammen 
med andre seniorer ”– sådan lyder et motto 
for Svendborg Senior Idræt. 
 
  

 

Karen Margrethe  Jensen instruerer i yoga. 
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Fakta	om	Svendborg	Senior	Idræt	
	

-	stiftet	som	selvstændig	forening	i	2012,	en	
videreførelse	af	den	kommunale	Ældreidræt	

-	er	på	10	år	vokset	fra	600	til	1.000	
medlemmer	

-	100	frivillige	medlemmer	driver	foreningen	

-		22	forskellige	aktiviteter	fordelt	på	46	hold,	
placeret	på	22	forskellige	adresser	

-	har	udflugter,	ture,	arrangementer,	
revyhold	og	events	på	tværs	af	foreningen	

-	frivillige	på	sekretariatskontoret,	dog	med	
en	ansat	deltidsmedarbejder	

-	frivillige	er	med	til	aktiviteter	på	15	
plejecentre	

	

	

Forsiden	på	Svendborg	Senior	Idræts	katalog	for	
efterårssæsonen	2022	

Svendborg	Senior	Idræt	samarbejder	med:	

-	Svendborg	Kommune	

-	Kommunens	Sundhedsafdeling	og	Sundhedshuset	

-	Kommunens	Træningsafdeling	

-	andre	foreninger:	Skårup	Idrætsforening,	Svendborg	Gymnastikforening,	Svendborg	Golfklub,	
Svendborg	Krocketklub.	

-	med	private:	yoga	og	fysio	flow		

Flere	oplysninger	på	foreningens	hjemmeside	svsi.dk	eller	på	kontoret,	Svendborg	Idrætscenter	
1.	sal,	Ryttervej	70.	

Oversigt	og	fortegnelse	over	alle	aktiviteter	findes	i	efterårets	katalog,	der	også	er	vedhæftet	i	
kommunens	blad	Impulser,	der	udsendes	i	august	til	alle	på	65	år	og	derover.	
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Svendborg
Senior Idræt i

Skårup
Alle 60+ kan dyrke motion i
idrætsforeningen SVSI - Svendborg
Senior Idræt.

Alle 60+ kan få udbytte af at dyrke
motion på et niveau, der passer den
enkelte.

Alle 60+ kan få glæde af at deltage i det
sociale samvær, som vægtes.

Med forskellige instanser er SVSI aktive
i den landsdækkende vision Bevæg Dig
For Livet.

Svendborg Senior Idræt har ca. 1000
medlemmer og tilbyder mange forskellige
aktiviteter - heraf en del i Skårup, hvor
aktiviteterne i lokalområdet foregår i Skårup
Kultur og Idrætscenter.

I Skårup tilbydes følgende
aktiviteter:

Frisk Motion Motion med
grundlæggende træning i form af
styrke, kondition og balance ved
brug af redskaber. Der motioneres
hver torsdag kl. 09.30 - 11.00.

Den første gang er torsdag d. 8.
september 2022.

Efter træningen er der ”3. halvleg”
med mulighed for hygge, snak og
en forfriskning i cafeteriet.

Let Motion er træning på eller ved
én stol varighed af én time,
efterfulgt af social samvær i
cafeteriet. Træningen foregår hver
torsdag kl. 11.15 - 12.45. Den første
gang er torsdag d. 18. august 2022.

Vi tilbyder bordtennis igen i ny
sæson. BEMÆRK: er flyttet til  og
SG-hallen. Der kan vælges mellem
mandage og/ eller tirsdage - kl.
10.30-12.00. Et samarbejde med
Skårup Idrætsforening.
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Bordtennis er et spil, der tilpasses
i intensitet og tempo, så alle kan
være med. Starter mandag d.
15.08.2022. Og tirsdag
d.16.08.2022..

Volleyball er en holdsport, hvor alle
er velkomne, både nybegyndere og
øvede. Der spilles hver tirsdag kl.
14.45 - 16.00. Den første gang er
tirsdag d. 23. august 2022. Skårup
Idrætsforening i samarbejdet.

Yoga er en træningsform, som
arbejder med længere tids stræk
samt aktivt og bevidst
muskelarbejde.
Yoga finder sted på 1. sal i Skårup
Idrætscenter, hver tirsdag kl.
11.00-12.45. Den første gang er
tirsdag den 16. august 2022.

Træningen foregår i samarbejde
med yogainstruktør, Karen
Margrethe Jensen.

Medlemskab:
SVSI har aktiviteter fordelt over hele
Svendborg Kommune, og alle
medlemmer kan tilmelde sig hvad og
hvor, de ønsker.

Ud over de forskellige holdaktiviteter
tilbydes der i sommerperioden ugentlige
éndags vandreture, der arrangeres
også udflugter over flere dage eller
foredrag.

For at kunne tilmelde sig en aktivitet i
Svendborg Senior Idræt, skal man være
medlem af foreningen. Det koster 200
kr. for kalenderåret 2022.

Kontakt og info:
Yderligere information, priser og
tilmelding kan findes på foreningens
hjemmeside: www.svsi.dk eller du kan
henvende dig til foreningen på telefon
22925700 på mail: svsi.tlf@mail.com
eller på kontoret Ryttervej 70 1. sal,
Svendborg Idrætscenter.

Du kan desuden følge med i, hvordan
det går på nogle af holdene på
Facebook: Svendborg Senior Idræt.
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

62281950
Telefontid samt ind- og
udlevering kun mellem
kl. 9-11 og kl. 17-18

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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Stemningsbilleder fra Torvedag i Skårup 



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

Nye arrangementer 
Onsdag d. 24. august kl. 18 

GRILLAFTEN                                                                                                         
Skårup Pensionistforening

Søndag d. 4. september kl. 16 
Fernisering i kulturcenteret

Olaf Søndberg
Onsdag d. 7. september

KL.14.00 SENIORSHOPPEN                                                                                                          
Skårup Pensionistforening
Onsdag d. 21. september 

Folkedans i Brudager
Opstart i Brudager Forsamlingshus

Onsdag d. 21. september
KL.10.00 SENSOMMERUDFLUGT                                                                                                                         

Skårup Pensionistforening
Onsdag d. 5. oktober
kl.18.00 HØSTFEST                                                                                                                                 

Skårup Pensionistforening
Onsdag d. 16. november

kl.14.00 Juleafslutning                                                                                                                
Skårup Pensionistforening.

d. 19.-20. november
Julemarked                                                                             

Skårup Pensionistforening.

GRAFiSK
Smutvej 4

5881 Skårup
Tlf: 49 22 49 44

anja@trykogprint.dk

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING STØTTER

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

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

Ferie efter aftale

Lørdag d. 29. oktober
Folkefest

Se inde i bladet & på 
www.folkogfae.dk


