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                                    Skårup Fjernvarme 50 år 
Af Richard Sørensen. Lokalhistorisk arkiv 2014. 
 
I anledning af at Skårup Fjernvarme fylder 50 år satte jeg mig for at 
finde ud af hvornår fjernvarme begrebet egentlig opstod. Hvis vi skal 
finde tilbage til den spæde start skal vi alligevel over hundrede år tilbage. 
I 1903 blev forbrændingsanstalten på Frederiksberg grundlagt, med det 
formål at brænde kommunens affald, men det blev opført sådan at det også kunne producere 
elektricitet, og overskudsvarme skulle forsyne nogle af kommunens bygninger med varmt vand, 
derfor bliver dette værk betegnet som det første fjernvarmeværk i Danmark. Næste milepæl var op 
imod 1920erne hvor flere elværker skulle moderniseres, og i den forbindelse begyndte man at 
sammentænke el og varme produktion, dermed kraftvarme produktion, som er det mest udbredte i 
dag. Det var dog kun de store byer, der var med på den vogn. Lige efter krigen i 40erne var det kun 
3-4 % af det samlede forbrug der blev dækket af kraftværker. Ren fjernvarmeproduktion hørte 
endnu fremtiden til. Det var først efter 1953 da rationering på materialer blev ophævet, at der skete 
stor udvikling inden for området. I 1959 var der ca. 80 værker her i landet, men ved udgangen af 
1964 var det tal vokset til 250, alene i 1964 blev der opført 80 værker, heraf et i Skårup.  Det var jo 
også her i de glade 60ere der blev bygget på livet løs, og mange steder blev der tvunget brug af 
fjernvarme i alle udstykninger. Herefter faldt antallet af byggede værker stille og roligt, idet de 
steder fjernvarmen kunne hænge sammen økonomisk stort set var opbrugt.  
    Det var lidt om fjernvarmens historie i Danmark, så vender vi tilbage til det lokale projekt i her i 
byen. I 1958 begyndte det med lidt oprør i sognerådet, idet en upolitisk borgerliste fik lavet lidt 
ravage, med det resultat at bl.a. Lily Schmidt Nielsen kom i rådet. Fru Schmidt Nielsen som man 
sagde, kom fra rektor boligen på seminariet. Her det sidste 
sogneråd inden vi kom sammen med Svendborg i 1970. 
Det var dette råd der i 60erne satte noget i gang. Det var 
her der efter 1958 blev dannet grobund med andre 
grupperinger i sognerådet, med det resultat at 4 år senere 
bragede borgerlisten ind med 4 mandater, og nu skulle 
byen vågne, og fru Schmidt Nielsen blev Fyns første 
kvindelige sognerådsformand, idet der nu kunne laves 
flertal med socialdemokraterne, et mindretal som ikke 
havde haft nogen indflydelse tidligere. Seminariet stod for at skulle udbygges, skolen skulle 
udvides, det var godt nok statslige institutioner, men så kom ideen fra sognerådet om at etablere en 
fjernvarmecentral lige som så mange andre steder. Ligeledes var der planer om at udstykke 50 
grunde i Traverskiftet, samt bygge et plejehjem helst her midt i byen, og et kollegium var også 
under udarbejdelse, og sporten fik penge til materialer så vi kunne bygge et klubhus ved de nye 
baner på Åbyvejen.  Alle disse tiltag skulle gøre en fjernvarme rentabel hvis disse bygninger og 
huse blev tilsluttet, og så ca. 50 ejendomme i byen. For lige at gøre sognerådet færdig, så var det 
også i disse år vejene blev ordnet og vi fik fortove, og i 1965 blev den private og frivillige 
renovation gjort kommunal og obligatorisk. Men tilbage til fjernvarmen. Efter hvad jeg har fundet 
ud af er det nok Schmidt Nielsen der er drivkraften i det her projekt, men selvfølgelig skal hun have 
nogen til at bakke op, og nogen med teknisk forstand, men som så mange andre ting er der også her, 
der er frivillige der går ind og hjælper med at kontakte byens husejere og skal overbevise dem om, 
at de skal med på det her nye tiltag der hedder fjernvarme. Folkene der gik rundt til husejerne var 
John Hansen senere fjernvarmemester, Arne (smed) Nielsen, ingeniør Frede Andersen som var 
hyret som konsulent udefra, Bertel Møller som senere blev hædret for at have skaffet flest brugere, 
og så var det A.T. Møller fra smedefirmaet i Svendborg af samme navn, men han så vel mulighed i 
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at få arbejdet med rør i jorden. Udvalget bestod også af seminarielektor og rådsmedlem Søren 
Hebsgaard og kommekassere Flemming Grube. Der blev arbejdet på livet løs og den 24 marts 1964 
kunne sognerådsformand Lily Schmidt Nielsen underskrive igangsætnings tilladelse af Skårup 
Kommunale Fjernvarme, og centralen skulle ligge på det åbne areal lige udenfor byen. Selve 
forsynings anlægget der skulle stå i bygningen var der faktisk kun to firmaer der var eksperter i at 
lave, og de to dækkede stort set hele Danmark. Selve bygningen kunne der godt være lokale 
arbejdspladser i, så måske var det derfor tømrermester Bertel Møller var agitator. Årene fra hvor det 
hele startede og frem til 1970 var det et kommunalt foretagende derfor er mange af oplysningerne 
indtil nu fra avisartikler og interview af nogle af de få personer der er tilbage fra den tid. Der 
foreligger ingen forhandlings protokoller idet det så evt. skal findes på landsarkivet i referater fra de 
enkelte sognerådsmøder, hvis det er muligt.  
 Der blev tegnet det fornødne antal huse, ca.50, og gravearbejdet kunne gå i gang og blev udført af 
Marius Pedersen Ferritslev så vidt der huskes. 
Det var en stor rende der skulle til, fordi der 
skulle nedlægges en cementkasse rørene blev 
placeret i, derefter en tilsvarende kasse ovenpå 
som låg, hvorpå der blev fyldt med isolerende 
skum. Det var det bedste man kendte, men efter 
en del år, viste det sig at der kunne trænge fugt 
ind, og skummet var ikke så godt, man kunne 
tydelig se på gaderne hvor rørene lå. I dag er alle 
rør udskiftet med de nye højisolerende rør med 
kapsel omkring. De sidste rør med den gamle 
metode blev udskiftet ved Brugsen her ved 
ombygningen, de har trods alt holdt til for nylig, men nu var det også meget tæt på at der var hul på 
rørene. De to første huse der kom med var P.A. Wedelsvej 14 og derefter no. 12.- P.A. Wedelsvej 
var ny udstykket på det tidspunkt. Da man endelig var kommet så langt at der kunne komme varme 
i radiatorerne var vi nået til den 1. oktober 1965. 
 Men for at der kunne trykkes på startknappen var der jo nød til at være noget teknik. Alt det var 
selvfølgelig bygget i det halvandet år der var gået fra underskrivelsen. Og hvad var det? En bygning 

med noget teknik og et stort fyr der brændte noget tyk olie af med 
en masse røg der skulle op igennem den 34 m. høje skorsten muret 
op i gule sten. Der skulle selvfølgelig være en ordentlig indvielse og 
sognerådsformanden skulle starte det hele, og historien er den, at 
Lily og nogle mænd holder et møde nogle dage forinden starten, her 
siger nogle af mændene at de godt tør kravle op af trinene uden på 
skorstenen, det tør Lily også siger hun, men da dagen oprandt, var 
der kun Lily der stod ved, hvad hun havde sagt, op kravlede op i 
skorstenen sammen med murermesteren og kom i fjernsynet, og 
sådan blev fjernvarmen sat i gang.  Men hvordan betalte man sine 6 
rater? Ikke på betalings service, for det var der ikke noget der hed, 
man havde et lille hæfte med 6 blade, som man kunne gå hen i 
Svendborg Bank på Stationsvej med, så kunne man lægge beløbet 
kontant så rev banken det halve af siden af til dem selv, og 
stemplede betalt på den anden halvdel.  
 De næste år steg forbruger tallet stille og rolig, vi skal huske på at 
der var rigtig mange der havde fået installeret centralvarme i årene 
op til, og nu skulle de overbevises om at de skulle sælge deres 



11

næsten nye koksfyr for at gå med i fjernvarmen, og argumentet var, at det måske var billigere fordi 
folk så ikke skulle have skorstensfejer, eller et andet fyr en skønne dag når det gamle var slidt op, 
de skulle heller ikke have plads til koks og dermed svineriet når der skulle fyres. Det med at fyre 
billigere var der meget diskussion om især de første år. 
 I 1960erne var der sket meget i Skårup og sidst i 60erne blev det aktuelt med kommunesammen- 
lægningen, om det var det der gjorde at kommunen ikke mere ville drive fjernvarmen mere ved jeg 
ikke, men det er vel heller ikke en kommunes opgave at sørge for varme, og da slet ikke når vi 
skulle være en større kommune. Derfor blev selskabet ”Skårup Kommunale Fjernvarme” overdraget 
til andelsselskabet Skårup Fjernvarme den 1-4-1970, og den første bestyrelse med Søren Hebsgaard 
som formand blev til.  
De øvrige var E. Piel Christensen, Bent Åge Rasmussen (senere skolemester på friskolen) Arne 
(smed) Nielsen og gartner Arne Sig, alle valgt på den stiftende generalforsamling d. 8-1 1970. 
Bestyrelsen overtog et lån på 240.000 kr. til 9½ % og et lån på 125.000 kr. og låner af kommunen 
9999 kr. til en restgæld. John Hansen som havde været med til at skaffe brugere fortsætter som 
varmemester. I 1970 ville det koste 1000 kr. at få data centralen til at føre regnskab plus en ført 
kasse journal til 4.000 kr. det var alt for meget, for revisor Munch kunne klare det for det halve, det 
viste sig dog at ikke alt var med, f.eks. brug af forskellige blanketter, og derfor kom manden med de 
3 kasketter som vi kalder ham, E. Piel Christensen til at være regnskabsfører, han kunne gøre det 
langt billigere. Snart begyndte folk i nabolaget at klage over røg og nedfald af sodpartikler, og det 
var altså ind imellem ret kraftig og gjorde stor skade på biler, fliser og vasketøj. Man fik langt om 
længe en ingeniør til at se på forholdene, efter at nogle naboer var mødt op til et bestyrelsesmøde. 
Ingeniøren anbefalede at temperaturen blev sat op, og der skulle måske indsættes nogle såkaldte 
snegle ved skorstenen. Det skulle kunne hjælpe. Det var også året hvor man gik fra 4 gange 
måleraflæsning til 2 gange om året. Tilslutningsafgiften blev sat til 2780 kr. og olie prisen stiger til 
185 kr. pr. ton. hvilket bevirker, at folk bliver nød til at indbetale en ekstra rate. Det var vel 
begyndelsen til oliekrisen et par år senere, men det var der ingen der vidste endnu.  
Udbygningen af Skårup by var også kommet godt i gang på det tidspunkt det var især Traverskiftet 
der var en kommunal udstykning, hvor fjernvarmen gerne ville have tinglyst, at alle huse skulle 
med på varmeværket. Denne tinglysning ville byrådet ikke være med til, nu er vi jo slået sammen 
med Svendborg. De første huse går dog frivillig med. 1971 nu er absolut sidste udkald for 
fjernvarmen hvis de vil have rør i vejen inden færdiggørelsen af vejen, får de af vide ude fra 
kommunen, og fjernvarmen svarer ved at spørge kommunen om de vil låne værket 90.000 kr. til en 
del rørlægning. Det vil de ikke, men tilbyder nu, formentlig for at få fjernvarmen udbredt, at 
kautionere for 300.000 kr. og pålægger nu alle at være aftagere, det drejede sig om ca. 30 grunde 
mere, og med andre tilslutninger er der nu 242 andelshavere, og yderligere 26 bliver tilsluttet i 

1973. Nu sætter oliekrisen, som mange husker endnu ind, med billøse 
søndage m.m. nu skal der spares på olien der blev lavet restriktioner på 
hvor meget olie der kunne købes. Fjernvarmen ville simpelthen få færre 
tons olie leveret, og det var til en pris af 509 kr. pr. ton. Selv for den ellers 
billige fuelolie, og andelshaverne måtte igen betale en ekstra rate. I 1974 
blev restriktionerne ophævet, men der blev opfordret til at spare, 
varmeprisen var nu 3 kr. pr. m3, startprisen i 1965 var 1,20 kr. pr. m3 plus 
1 kr. i fast afgift for hver 3 m2 rum. Læg mærke til afregningen var pr. m3 
vand der løb gennem varmemåleren. Denne afregningsform gav nogle 
klager, især nu hvor varmen var blevet dyrere, fordi folk i yderområderne 
bl.a. Åbyvejen brugte flere m3 fordi vandet var afkølet inden det nåede 
disse områder, men der var endnu ingen anden måde at afregne på, og 
bestyrelsen ville ikke give rabat. Derimod blev det diskuteret i bestyrelsen 
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om Skårup skulle have et forbrændingsanlæg til halm, men man enedes om at byen havde en god og 
billig varme. Det også her i 1974 at man monterede en stålspids på skorstenen. Det viste sig 
imidlertid at der måtte tilkaldes en skorstens murer, for der trængte til store reparationer indvendig i 
skorstenen, de øverste meter var tæret af sod. Men dagen kom hvor spidsen kunne monteres. Om 
det er rigtig eller ej ved jeg ikke, men snakken i byen gik hurtigt på, at denne stålspids kunne sende 
sod og røg længere op i atmosfæren, og derved forurene mindre i nærområdet, og jeg tror der var 
noget om snakken, der var nemlig klager næsten konstant over sod nedfald, især lige øst for værket. 
Samtidig med skorstenen blev der opsat en supplerende kedel til den nette sum af 235.000 kr. I 
1975 oplyses på generalforsamlingen at værket bruger 1190 ton olie à 523 kr., og der vil blive 
indført nye kort til selvaflæsning, bestyrelse må også indrømme at der stadig er klager over sod 
plage. Nogle påstod at varmemesteren sendte sod og skidt op igennem skorstenen når han skulle 
rense, det var den letteste måde at komme af med skidtet. Det så altså også sådan ud engang 
imellem. I det hele taget var der ved at opstå problemer imellem varmemesteren og bestyrelsen. Vi 
er nået til 1976 hvor bestyrelsen tager kontakt til hallen og seminariet om tilslutning. Folk i byen 
må vel være nogenlunde tilfredse for i disse år er der kun 3 til 8 andelshavere der møder til 
generalforsamling. Vesterled bliver udstykket hvorved der kommer 6 huse med i 1978. Der klages 
stadig over sod plage, som nu søges løst med et forsøg hvor olie og vand blandes, det hjalp heller 
ikke så meget. 

 I 1978 blev der anskaffet en stålkerne der skulle monteres i hele 
skorstenens højde, kernen kom i kun 2 dele, så kranen skulle nå op 
i godt 50 meter for at kunne hejse rørene ned i skorstens piben. Da 
det hele var gjort klar viste det sig, at der igen var noget tæring 
øverst i piben, skorstens mureren blev tilkaldt for at reparere, 
kranfirmaet måtte pakke sammen og komme igen et par dage efter, 
men så lykkedes det hele. Året efter gik det ikke mere med 
varmemesteren og han blev opsagt pr. 31-7 1979 og til 
stillingsopslaget modtog bestyrelsen 60 ansøgninger. 
Kaloriemålere som vi kender i dag er alt for dyre endnu, så 
brugere i yderdistrikterne må stadig finde sig i at bruge lidt ekstra 
m3 da temperaturen er lavere her. Den nye varmemester tiltræder 
og hans navn er Lenardt Bærholm. Lenardt går hårdt i gang og får 

det følgende år rettet op på en masse ting. Der blev nu sendt et tilbud til seminariet om tilslutning, 
men det havde ikke interesse endnu. Bestyrelsen arbejdede også med et tilbud om kulfyring, men 
det kræver en meget stor investering. Et andet emne der blev diskuteret var folks køb og brug af 
brændeovne, hvad med den varme som folk så ikke købte? Ja der var ligefrem nogen der mente, at 
enten forbyder man brændeovne, eller også skulle brugeren stadig betale et eller andet for den 
varme de ikke købte af værket. I 1980 får Skåruphallen fjernvarme tilbud, men der går et par år 
inden den kommer med. Nu går 1. etape af udstykningen i Østermarken i gang, og der forhandles 
om indlæggelse af fjernvarme, men efter forhandlinger og en retssag skal bygherren betale 
hovedledning og indskud for hver lejlighed, det vil han ikke og har i mellemtiden hørt om at gassen 
er på vej, og meddeler at der kommer gas i området, i første omgang med en stor tank, indtil en 
hovedledning kommer til byen. Byrådet besluttede i 1982 at det kunne blive et gas område, da det 
også er en kollektiv varmeform og ikke forurenende. Det var lidt af et chok for værkets bestyrelse. 
Et nyt problem opstår, nemlig at Brugsen nu bruger genvinding af varme fra køleanlægget, er det 
tilladt, spørger nogen? Ja det er det, bare de betaler det samme i fast afgift siger bestyrelsen.  
I 1981 er der stadig et problem for brugere i udkanten af ledningsnettet, nemlig at de fortsat bruger 
flere m3 for at få den samme varme som andre, og derfor drøftes den nye målerenhed som hedder 
kalorie målere, efter opfordring fra flere brugere. Da kaloriemålere er ret nye koster det 469.000 kr. 
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at udskifte alle målere, men der kan samtidig spares olie for ca. 144.000 kr. fordi temperaturen kan 
sænkes. Beløbet svarer til 69 ton olie. Bestyrelsen var imod dette forslag, og ville have flere 
oplysninger om denne nye teknik, og hvis generalforsamlingen vedtog, at der nu skulle monteres 
disse nye tingester, ville bestyrelsen omgående gå af, men i sidste øjeblik kom et ændringsforslag 
fra dirigenten om at udsætte forslaget om disse kaloriemålere et år, og det blev vedtaget. Der gik 
dog et par år, så blev disse målere monteret, og fungerede fra 1983.  
 I 1982 er røster fremme i Svendborg byråd om at lave tilslutnings pligt til naturgassen i Skårup, 
men forslaget faldt dog til jorden igen, og et bestyrelsesmedlem der sad i byrådet ville omgående 
udtræde af byrådet, hvis det blev gennemført, han havde en klar opfattelse af at byrådet ønskede 
Skårup fjernvarme nedlagt. Det var også midt i 80erne at der var de første forhandlinger med 
naturgas Fyn, og der var også sonderinger vdr. at lave et halmfyrings anlæg. I 1985 bliver halm fyrs 
projektet endeligt skrinlagt, trods det at olien stiger fra 2258 til 2700 kr. pr. ton, der arbejdes videre 
med naturgas projektet, og resultatet bliver naturgas på fjernvarmen fra december 1986, dog ikke 
som kraftvarmeværk endnu. En stor bruger bliver nu tilsluttet, nemlig sportshallen. Og fra den 14. 
januar kommer også seminariet med. I Østermarken bliver der bygget 46 huse til udlejning som alle 
får fjernvarme, de er klar i 1988. Samme år får værket lavet termografi af ledningsnettet med 
henblik på en plan for evt. renoverings prioritering. Der kan måske altid findes sårbare steder, men 
gennemgående har værket og dens bestyrelse altid været gode til at renovere og få lagt de moderne 
rør løbende, og varmemesteren og hans assistent har i mange år udført en masse af arbejdet selv, 
hvilket giver en stor besparelse for brugerne. Nu begynder tankerne også om det var noget med et 
kraftvarmeværk, dette drøftes med rådgivende ingeniør firma Cowi, som anbefaler man venter lidt 
endnu idet der en ny lovgivning på vej for området. Den nye lov kom og man forberedte 
kraftværket som påbegyndtes i 1995, og det følgende år 
kunne man starte den nye gasmotor, så der kunne sælges 
el. I samme forbindelse blev den 34 m. høje murede 
skorsten udskiftet med den nuværende stålskorsten. Det 
var mange mursten og brække ned, men det gik hurtigt og 
en midlertidig stålskorsten klarede det indtil den nye 

stålskorsten var boltet 
fast. Der skulle også nye 
bygninger til de meget 
større maskiner, og de 
larmer utrolig meget, så 
der skulle også 
lydisoleres. Der skulle bygges en akkumuleringstank, og for ikke 
at gøre den unødig høj blev den gravet nogle meter i jorden. 
Varmemester Lenardt og driftassistent Søren fik også bedre kontor 

faciliteter, men der kom også meget mere at holde styr på. Værket har altid fulgt med tidens 
udvikling og fået installeret moderne teknik bl.a. med ny motor som er miljø rigtig også med 
hensyn til forurening i fremtiden. Motoren yder 2000 hk. Det samme som 9 lastbiler. Men Skårup er 
stadig vokset bl.a. med Vestereng og Vestergårds Allè. Men der sker stadig ting og sager på værket. 
Nu arbejdes der på om man kan få tilladelser til et vandbåren solanlæg, som tænkes placeret på 
marken bag den store hal bagved kiosken på Nyborgvej. Hvis ønsket går i opfyldelse skal der 
bygges lidt til værket mod syd. I det hele taget må vi håbe at Skårup Fjernvarme kan blive ved med 
at skaffe bestyrelsesmedlemmer, og kan køre som en selvejende institution fremover.         
             Tillykke med de 50 år. 
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Frisør og Makeup - Østergade 1. Skårup, tlf. 62232120
Vi har åbent når du har fri: Se mere på: www.imiz.dk

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk
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VI SØGER NYE KUNDER!
SØGER DU NY BANK?

Afdelingschef
Nicki L. Christiansen

Kunderådgiver
Lene Kruse

Kundemedarbejder
Mai-Britt Christiansen

Skårup Stationsvej 16 •  5881 Skårup • Tlf.: 6223 1010 • www.svendborgsparekasse.dk
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
 

 
Stegt flæsk og persillesovs den 9. maj 2014: 
Tekst og foto Gudmund Larsen 
 
Formålet med arrangementet ”Stegt flæsk og persillesovs” var at få samlet ind til:  

HJERTESTARTER I ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS. 
 
Som tidligere om talt i Folk & Fæ havde "De 3 Gamle Mænd" den 9. maj 2014 igen 
arrangeret Stegt Flæsk og Persillesovs i forsamlingshuset til fordel for indsamling til en 
hjertestarter, der skal placeres ved forsamlingshusets indgang.  Hjertestarteren skal være let at 
komme til i alle døgnets 24 timer, hele året rundt og være til gavn for alle i Åbyskov og 
omegn, samt gæster i forsamlingshuet. Derfor skal hjertestarteren monteres i et varmeskab, 
således at den altid er klar til brug. Det er ikke nok at opsætte en hjertestarter, der skal mere 
til.  Selv om en hjertestarter er let at betjene er det vigtigt at der i lokalområdet er personer, 
der kan betjene hjertestarteren.  Der vil derfor blive tilbudt kurser til personer, der vil 
medvirke og sikre den korrekte brug af en hjertestarter. 
 
Det samlede projekt med anskaffelse af hjertestarter, varmeskab og kurser vil løbe op i knap 
20.000 kr.  
 
Det er derfor vi, ”De 3 Gamle Mænd” var noget spændte på, hvordan opbakningen til 
arrangementet og det økonomiske ville være, når ”kassen” kunne gøres op. Vi er oprigtig 
glade for den store opbakning til arrangementet. Der var som sædvanlig fuldt hus. Der blev 
spist sildemad og stegt flæsk ad libitum, hvilket blev skyllet godt ned. Det gamle husorkester 
spillede under spisningen og derefter blev der spillet op til dans, der fortsatte frem til kl. 
23.59. Det blev en meget god fest, der fik mange gode ord med på vejen, men gode ord er jo 
ikke nok, så næste dag, hvor kassen blev gjort op, var der et overskud på kr. 11.800,- til 
hjertestarteren – så er vi godt halvvejs i projektet – virkelig en god start. 
 
”De tre Gamle Mænd” - Jan Madsen, Jens Iversen og Gudmund Larsen siger tusind tak for 
den store opbakning, og det flotte overskud. 
 
 

 
Bordene var dækket 

 
Sildemaden anrettet 
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Kvaliteten tjekkes,   

der var stemning i baren, 
 

 
og stemningen var mindst lige så høj i salen. 

 
 
Når overskuddet blev så stort skyldes det ikke mindst gode sponsoraftaler med Bendixens 
Fiskehandel/Per Boss, BF-Oks-Bjarne og Heines Frugt og Grønt. Fynske Bank har også lovet 
et sponsorbeløb til hjertestarten på kr. 2.400,- lige som der aktuelt er følere ude til minimum 
en sponsor mere. Har nogen kendskab eller forslag til sponsormuligheder, lover vi at der 
opsættes lille skilt ved hjertestarteren med navn, hvilket også er lovet til Fynske Bank. 
  
De tre Gamle Mænd vil også sige tak for stor hjælp fra Susan, Georg, Thomas og De 3 Gamle 
Mænds ægtefæller. 
 
 Til orientering kan oplyses, at der findes en hjertestarter i området idet Pia og Søren på 
Åbyskov Strandcamping også stiller hjertestarteren på campingpladsen til rådighed for alle i 
lokalområdet, på samme måde som den kommende hjertestarter ved forsamlingshuset. 
Hjertestarteren på campingpladsen er opsat i fælleskøkkenet, der er sidefløj til butikken. Der 
er altid åbent til køkkenet. Det siger vi også tak for det til Pia og Søren. 
 
Når det fulde beløb til hjertestarteren er indsamlet og der kan afholdes hjertestarterkursus 
vender De 3 Mænd tilbage med nyt. 

▀ 
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Nye stole i forsamlingshuset: 

 

 
I sidste nummer af Folk & Fæ blev det omtalt, at forsamlings-
husets gamle stole var slidte og en udskiftning påkrævet. De 
nye stole er anskaffet og blev taget i brug den 9. maj ved 
arrangementet ”Stegt flæsk og persillesovs”.  Stolene blev rost 
og godkendt af de mange gæster. 
 
Selv om vi fik et favorabelt tilbud blev udgiften til de nye 
stole knap 72.000 kr., en stor men nødvendig investering. Vi 
havde ikke så mange penge, hvorfor de måtte trækkes på 
kassekreditten.  Vi håber derfor, at det i løbet af året kan 
lykkes at samle en del af pengene ind. Vi er allerede på vej, 
idet støttegruppen allerede har doneret 15.000 kr. til projektet 
og salget af de gamle stole har indbragt knap 3.000 kr. 

Der er mange måder at yde støtte til forsamlingshuset.  Der er god opbakning til husets 
arrangementer, hvilket er med til at stabilisere husets økonomi, men direkte bidrag f.eks. til de 
nye stole er meget velkommen. Støtte kan f.eks. ske ved ”køb” af en stol til 600 kr. og få sat 
navn på. Større eller mindre bidrag eller ”køb” af en stol – beløb kan  indsættes på husets 
konto i Fynske Bank – reg.nr. 0819 kontonr. 819 0155 405. 

▄ 
 

Kommende arrangementer i forsamlingshuset: 
 

Onsdag den 10. september kl. 18.00 fællesspisning – der vil blive serveret en sensommer 
menu til en pris af ca. 100 kr.  Arrangeret af støttegruppen.  
 
Tirsdag den 30. september kl. 19.30 foredragsaften med Lokalhistorisk Forening med særlig 
fokus på tidligere tider i Åbyskov og Skårupøre.  
 
Fredag den 24. oktober kl. 18.00 løvfaldsfest med fællesspisning, musik og dans – vi fejrer 
efterårets komme - pris ca. 200 kr.  Arrangeres af støttegruppen. 
 
Mandag den 3. november kl. 19.00 bankospil (dørene åbnes kl. 18.00) der er som altid gode 
gevinster. Arrangeres af støttegruppen. 
 
Lørdag den 29. november kl. 18.00 julefrokost. Som tidligere en traditionel julefrokost med 
alt fra sild til ris á la mande, kaffe og pakkeleg. Arrangeres af støttegruppen. 
 
Søndag den 7. december kl. 15.00 julebankospil (dørene åbnes kl. 14.00) – tag børnene med. 
Gode gevinster med ænder og flæskestege. Arrangeres af bestyrelsen. 
 
De enkelte arrangementer vil blive omtalt nærmere i Folk & Fæ, på forsamlingshusets 
hjemmeside og  flyer husstandsomdeles som sædvanlig. 
 

▄ 
 

Medlemskab af Åbyskov Forsamlingshus: 
Ved ansøgning om støtte fra fonde og pengeinstitutter spørges der tit om antallet af 
medlemmer bl.a. for at kunne vurdere opbakningen i lokalsamfundet, endvidere er medlems-
kontingentet også med til at stabilisere husets økonomi.  Har du lyst til at støtte 
forsamlingshuset, så kan dette ske ved at indsætte 50 kr på husets konto i Fynske Bank reg.nr. 
0819 kontonr. 819 0155 405 – oplys navn og adresse på indbetaler. 

▀ 
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Kvinkelinkefuglen og Tante Adante
Indtager børnehaven Tryllefl øjten.

Den 1. april 2014 kunne vi her i Tryllefl øjten fejre børnehavens 6 års fødselsdag. 

Dagen skulle selvfølgelig på festlig vis fejres med både børn, personale og forældre. 
Vi havde om formiddagen besøg af Kvinkelinkefuglen som tog os med på en sjov og 
musisk workshop, med sang, leg og dans. Vi kom på opdagelse i Kvinkelinkefuglen og 
Tante Adantes verden – et musisk univers der bl.a. udspringer sig i Halfdan 
Rasmussens rim og remser.

Her er Kvinkelinkefuglen og vi er klar til opdagelse med vores hjemmelavede kikkerter

Vi havde lavet små kikkerter til alle børn og drog med Kvinkelinkefuglen på opdagelse. 
Børnene var MEGET optaget og der var hele tiden noget nyt at kigge på.  Vi sang, 
dansede og fjollede, og var med til at klæde os ud og lave teater. En super god og sjov 
workshop som gik lige ind i alle børn og voksne.
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Kvinkelinkefuglen fortæller om sangen ”I en skov en hytte lå” og vi hjælper til med at 
lave teater.
 

Så skal der danses... og 
Kvinkelinkefuglen fører an.

Om eftermiddagen havde 
vi inviteret forældrene 
på kaffe og fødselsdags-
kagemand. 
Det var rigtig hyggeligt 
og mange forældre 
kiggede forbi og var med 
til at slutte en sjov, fjollet 
og god fødselsdag af. 
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

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

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

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56
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1 felt
Pris: 1633,- 

pr. år

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup • Tlf. 62 28 10 89 • vejstrup@vejstrup.dk

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

10. klasse for dig der skal videre...
post@sydfynsfrifagskole.dk

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15
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Skårup Sogns Borgerforening 
 

Hurra ny Badebro 
 

Det er besluttet at investere i en ny bro, denne er klar til brug .   
Den gamle har aftjent sin værnepligt, så derfor ! 

Evt.  sponsor penge kan indbetales på                            
kontonr: 0819 – 0000448486       

                                            

 
 

 

Der er intentioner om eet brofag mere, så der bliver adgang 
direkte fra græskant, men økonomien er pt. ikke til det ! 

 

Skårup  Sogns  Borgerforening 
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Nyt	  fra	  Vejstrup	  

Forrygende	  aften	  på	  Vejstrup	  Efterskole	  

En	  aprilaften	  før	  påske	  bøde	  Vejstrup	  Efterskole	  lokale	  borgere	  indenfor.	  Og	  det	  blev	  en	  fantastisk	  
aften,	  som	  tåler	  en	  gentagelse,	  hvor	  endnu	  flere	  møder	  op.	  Små	  20	  interesserede	  blev	  først	  
inviteret	  indenfor	  til	  fællessang	  og	  et	  kort	  foredrag	  om	  skolen.	  Så	  fortalte	  et	  par	  elever	  om	  
dagligdagen	  på	  skolen.	  Og	  så	  kunne	  folk	  være	  taget	  hjem,	  og	  have	  fået	  rigtigt	  meget	  ud	  af	  det.	  
Men	  det	  var	  kun	  begyndelsen.	  For	  efter	  endnu	  en	  sang	  var	  der	  rundvisning	  på	  skolen	  og	  besøg	  på	  
elevernes	  værelser.	  Et	  interessant	  indblik	  i	  en	  dagligdag,	  som	  man	  normalt	  ikke	  får.	  	  

	  

Efter	  den	  fine	  rundvisning	  var	  der	  opvisning	  af	  et	  drengehold	  i	  team-‐gym	  og	  et	  dansehold.	  Selvom	  
der	  kun	  var	  20	  tilskuere	  var	  der	  højt	  humør	  hos	  gymnasterne,	  som	  var	  rigtigt	  dygtige	  og	  skarpe	  
efter	  et	  forår	  fyldt	  med	  opvisninger.	  Inden	  efterskolen	  bød	  på	  boller	  og	  æblekage,	  fik	  de	  
besøgende	  lov	  til	  at	  kigge	  med	  i	  spring-‐salen,	  hvor	  det	  myldrede	  af	  aktive,	  unge	  efterskoleelever.	  

	  

	  

Flagalléen	  er	  taget	  i	  brug	  

Søndag	  den	  27.april	  blev	  der	  hejst	  ikke	  bare	  et	  enkelt	  eller	  to	  flag	  i	  haverne	  i	  anledningen	  af	  
konfirmationen	  i	  Valgmenigheden.	  Nej,	  hele	  Landevejen	  var	  blevet	  til	  en	  lang	  flagallé,	  som	  
fremover	  vil	  blive	  stille	  op,	  når	  der	  er	  konfirmationer	  i	  både	  Vejstrup	  Valgmenighed	  og	  Vejstrup	  
Kirke.	  Vejstrup	  Borgerforening	  overvejer,	  om	  der	  er	  andre	  begivenheder,	  der	  skal	  have	  samme	  

Der	  var	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  
snak	  med	  eleverne	  på	  deres	  
værelser.	  
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festlige	  ramme.	  En	  del	  af	  udgifterne	  til	  flag-‐allèen	  er	  blevet	  betalt	  af	  Oure-‐Vejstrup	  Andelskasse.	  
1000	  kroner	  har	  pengeinstituttet	  doneret	  til	  formålet.	  TAK!	  fra	  Vejstrup	  Borgerforening.	  

Sankt	  Hans	  med	  spring	  og	  fællesspisning	  

Vejstrup	  Borgerforening	  og	  Vejstrup	  Forsamlingshus	  byder	  endnu	  engang	  på	  en	  hyggelig	  Sankt	  
Hans	  Aften	  ved	  gadekæret.	  I	  år	  vil	  der	  inden	  bålet	  være	  fællesspisning	  og	  fællessang	  i	  
forsamlingshuset	  og	  inden	  bålet	  bliver	  tændt	  vil	  et	  hold	  gymnaster	  fra	  Vejstrup	  Efterskole	  give	  en	  
lille	  opvisning	  i	  det	  fri.	  

• 18:30	  Fællesspisning	  og	  fællessang	  i	  Forsamlingshuset	  
• 20:30	  Fakkeltog	  forbi	  plejehjemmet	  
• 21:15	  Gymnastikopvisning	  
• 21:30	  Bål,	  båltaler	  apoteker	  Allan	  Kelbæk,	  Hesselager	  

Tilmelding	  til	  fællesspisning	  Ulla	  5122	  1523,	  Torben	  2147	  2897	  

Hvad	  er	  det	  værd?	  Nu	  også	  i	  Vejstrup	  

I	  skrivende	  stund	  er	  der	  planer	  om	  at	  lave	  en	  afløser	  for	  de	  markedsdage,	  som	  i	  mange	  år	  var	  et	  
populært	  sensommerligt	  samlingspunkt	  i	  Vejstrup.	  Datoen	  er	  så	  godt	  som	  sikker:	  Lørdag	  den	  30.	  
august,	  lidt	  over	  middag.	  Lige	  nu	  er	  arrangørerne	  i	  dialog	  med	  Jan	  Helmer	  fra	  Svendborg	  
Auktionerne.	  Hvis	  aftalen	  falder	  på	  plads,	  vil	  han	  møde	  op	  i	  forsamlingshuset	  og	  vurdere	  
genstande,	  som	  folk	  kan	  tage	  med	  fra	  gemmerne	  eller	  stuen	  derhjemme.	  Samtidig	  med	  vil	  der	  
være	  salg	  af	  retro-‐	  og	  luksuslopper	  fra	  forskellige	  stande.	  Sidst	  på	  eftermiddagen	  vil	  der	  være	  salg	  
af	  mad	  fra	  grillen.	  	  

Salg	  af	  stande:	  Henvendelse	  2854	  7796,	  Charlotte	  

STØT LOKALSAMFUNDET
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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	  

	  

	  

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

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

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

Er du træt af at sidde med dit regnskab
når alle andre holder fri så kontakt:
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Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

svendborg@photocare.dk
Tlf:: 62 21 55 01
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Johannes Møllehave var på besøg i Højskolen i april og talte om 'Humor og livskvalitet'. 
Seminariets kantine var denne gang rammen - hvilket var både hyggeligt og fint. 
Der var mange mennesker - også til den ordinære generalforsamling efterfølgende. 
Læs om generalforsamlingen på www.hiskaarup.dk  

 

Skolekredsen Højskolen i Skårup 

Traditionen tro afholdes der igen i år 

 

 

 

Sæt X i kalenderen og læs mere om programmet  
i næste nummer af FOLK & FÆ 

 

 

 
Der har også væretafholdt 
ekstraordinær general-
forsamling i skolekredsen den 
10. juni ang. ændring af 
vedtægterne.  
Læs om resultatet på 
www.hiskaarup.dk  



26

Strikkecafe i Skårup Kulturcenter

Vi er et par piger, som kunne tænke os at starte 
en strikke/hæklecafe i vores spændende kulturhus.

Vi planlægger start i september - 1. gang torsdag d. 11.09.14 kl. 19-21.
Herefter er det tanken at mødes hveranden torsdag i ulige uger.

Vi forestiller os et spændende og inspirerende fællesskab omkring 
strikke- og hæklearbejde, hvor vi både kan snakke og hygge os sammen, 

samt dele erfaringer,opskrifter m.m. med hinanden. 
Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

Kaffe m.m. kan købes i cafeen.
Evt. spørgsmål og gode ideer kan rettes til undertegnede.

Merete Petersen
Skårup Vestergade 6

Tlf.65981199

Evt. spørgsmål og gode ideer kan rettes til undertegnede.

Skårup Vestergade 6

Gør et kup på Skårup Gamle bibliotek 
lørdag 21. juni kl. 10-13

Lørdag 21.juni kl. 10-13 er der bogsalg på Skårup gamle bibliotek P.A. Wedelsvej 2
Her sælges overskydende materialer, som ikke er fl yttet med over i det 

nye selvbetjente bibliotek i Skårup Kultur og Idrætscenter.

Der vil også være salg af inventar
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72. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD      JUNI 2014 - SEPTEMBER 2014

Skarup
Kirke    Sogn

o

Sogneudflugt 
Lørdag den 23. august kl. 10.30
Fælles udflugt til Humlemagasinets Haver i Harndrup.  
Vi tager af sted fra kirken i fælles bus kl. 10.30 og er 

hjemme igen kl. 18.00. Humlemagasinet tilbyder blandt 
andet en udstilling om Josephine og Napoleon, om 
digteren Sigfred Pedersen, om de fineste dukker og 
om øl. Og så er der selvfølgelig de vidunderlige haver.  
Vi får en guidet tur, frokost i det fri og kaffe i de 
private stuer fra 1908.  Det kan ikke blive andet end 
hyggeligt, og alle kan tilmelde sig denne tur hos Inger 
Jensen på 6223 2444 eller på mail: ingertage@privat.dk 
senest den 16. august. Prisen for det hele er 300,- pr. 
deltager. 
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Bededag den 16. maj 2014 blev disse strålende unge mennesker konfirmeret i Skårup Kirke:

1. Konfirmandhold kl. 09.00: 

Bagerst fra venstre: Michael Mortensen, Mathilde Skovlod Stenum, Lukas Harbro Ellehauge Andersen, Mie 
Vous Østergaard og Anna Smedegård Røgild. 
Forrest fra venstre: Gorm Stege Vaaben Rasmussen, Clara Else Holgersen, Felix Falcke, Michelle Rehr 
Bodenhoff, Pelle Emil Boas Lindenhoff og Laura Schwartz Møller.

Syng Sammen
Til september begynder en ny sæson med 
sangaftener i Kirkeladen den første tirsdag i hver 
måned fra kl. 19.00 til 20.00.  Vi vil blive præsenteret 
for kendte som mere ukendte salmer og sange og 
slutter med deltagernes egne ønsker.. Sangtimerne 
er med Ingrid Madsen ved klaveret, og alle er 
velkomne tirsdag den 2. september, tirsdag den 
7. oktober, tirsdag den 4. november og tirsdag 
den 2. december.

Babysalmesang
Fra tirsdag den 9. 
september kl. 10.00  
og otte tirsdage 
frem kan man gå til 
babysalmesang med 
sit op til 8 måneder gamle barn. Babysalmesang 
giver et herligt nærvær mellem mor/far og barn i 
kirkens rum gennem sang, musik og bevægelse. Det 
er gratis at deltage, og efter lektionen er der brød 
og varme drikke i Kirkeladen. Tilmelding senest 1. 
september til organist Ingrid Madsen på tlf. 62 28 
12 07 eller madsensortebro@compaqnet.dk med 
oplysning om barnets navn, fødselsdag + forældres 
tlf. nr. og mailadresse.
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2. konfirmandhold kl. 11.00:

Bagerst fra venstre: Emil Hesseldahl Hjort Nielsen, Frederikke Lundsgaard Pedersen, Romeo Boas de 
Groot, Maja Martens Wiborg, Kasper Steen Simonsen, Joachim Stenner Moritzen og Anna Skytte Krolykke.
Forrest fra venstre: Victor Greve Jensen, Frederik Laulund Rasmussen, Iben Lund Petersen, Emil Foged 
Wieben Rasmussen, Simon Køhlskov Krøis, Nicholas Bissgaard Jensen og Mathias Vitus Bering Jensen. 

3. konfirmandhold kl. 13.00:

Bagerst fra venstre: Sif Kaas Kristensen, Victor Simmelkiær Hansen, Cecilie Slettemose Jepsen Mikkel Ernst 
Pedersen og Klara Dissing Johansen
Forrest fra venstre: Andreas Johannes Ravn Jonstrup, Christoffer Nytofte Andreasen Magelund, Christian 
Leon Jorsal, Therese Marie Amtrup, Bertram Viby Boas Barlund og Magnus Flindt Nielsen.
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Sognepræst
Ida Fonsbøl 
Østervangen 45 C · 5883 Oure 
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Jette Ø. Larsen 
Træffes torsdag kl. 09.00 - 13.00 
på Fåborgvej 20 5762 Vester Skerninge  
Tlf. 62 24 11 09 ·  E-mail: jelar@km.dk

Menighedsrådsformand
Tage Ditlev Jensen ·  Hasselvænget 31
Lundeborg 5874 Hesselager 
Tlf. 62 23 24 44 ·  E-mail: ingertage@privat.dk

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 62 23 18 18

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

Graver
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper
Jytte Clausen · Tlf. 62 23 16 73

Organist
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00

Gudstjenester i Skårup kirke fra juni til september

JUNI
Søndag d. 22. juni 1.s.e. trin. Sommerfrokost kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 29. juni 2.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

JULI
Søndag d. 6. juli 3.s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
Søndag d. 13. juli 4.s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
Søndag d. 20. juli 5.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 27. juli 6.s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

AUGUST
Søndag d. 3. august 7.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 10. august 8.s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
Søndag d. 17. august 9.s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
Lørdag d. 23. august Sogneudflugt kl. 10.30 Jytte Philipsen
Søndag d. 24. august 10.s.e. trin. Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 31. august 11.s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

SEPTEMBER
Søndag d. 7. september 12.s.e. trin. kl. 09.00 Elisabeth Hammer
Søndag d. 14. september 13.s.e. trin. Forklaringsgudstjeneste kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 21. september 14.s.e. trin. Høstfest kl. 10.00 Ida Fonsbøl

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

Lørdag d. 21 Juni 2014 kl. 14.00 i Skårup Hallen
Dørene åbnes kl. 12.00.

Damgårdsklubbens
Loppemarked

I Skårup Hallen
Søndag d. 24 august 2014

Igen i år har vi mange gode effekter på vores
årlige loppemarked til fordel for vores ældre bus 

”OSKAR II”
Vi åbner dørene kl. 10.00 og slutter kl. 13.00

Ting og sager ønskes stadig til loppemarkedet
Ring på tlf. 62 23 15 26 for afhentning.

Bestyrelsen
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VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stati onsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

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

Cleveland
l

l

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

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g
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  Meld din bil ind i fællesskabet 
og få økonomisk gevinst

•	 	Fastpræmieordning	med	større	flek		si	bilitet.
•	 	Mulighed	for	forsikring	af	flere	bil	modeller	end	tidligere.
•	 	Og	med	overskudsdeling	–	selvfølgelig!
	 	Det fortæller vi gerne mere om. Kontakt os på  

6221 4488, fomo@fomo.dk eller kig ind til os.

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

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk

1 felt
Pris: 1633,- 

pr. år
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PORTRÆT AF EN SPONSOR, JENS SCHULZ A/S 
En af Folk og Fæ’s sponsorer, Jens Schulz A/S, har en lang og spændende historie bag sig. Folk og 
Fæ har fået et eksklusivt interview med direktøren og ophavsmanden bag den store byggemarkeds- 
og trælastvirksomhed, Jens Schulz. Vi fik således den spændende historie om det gamle firma. 

En foretagsom forretningsmand i Ulbølle. 
Eventyret begyndte i starten af 1900 
tallet, da en driftig forretningsmand ved 
navn Hans Andersen vendte tilbage efter at 
have stået til søs i en årrække. Han 
etablerede forskellige små virksomheder i 
den lille landsby, Ulbølle vest for 
Svendborg. Historien fortæller, at 
”Grossereren”, som han blev kaldt, drev 
både købmandsbutik med cykelforretning, 
turistkørsel i Egebjerg, et pakhus ved 
Søren Bilds Strand ved Vester Skerninge 
samt fra 1909 Ulbølle Cementfabrik med 
produktion af diverse cementvarer. 
Fabrikken var den første, der lavede 
cementsiloer til landbruget. Da Hans 
Andersen fyldte 80 år i 1946 solgte han 
fabrikken til en mand ved navn Madsen, som 
videresolgte Ulbølle Cementvarefabrik blot 
1 år efter til Christian Schulz. 

En sønderjyde kommer til Sydfyn. 
Christian Schulz kom oprindelig fra 
Sønderjylland og flyttede til Ulbølle med 
sin familie ved overtagelsen af fabrikken, 
som lå med tilhørende beboelsesejendom 
midt i Ulbølle. Jens Schulz, der var yngste 
søn i familien, har boet i dette hus en stor 
del af sit liv.  
Fabrikken producerede lecablokke, tagsten, 
betonrør o.l. til murere og landmænd og 
Jens er vokset op med byggebranchen tæt 
inde på livet. Den unge Jens havde i første 
omgang ikke lyst til at overtage 
virksomheden og startede i 1961 uddannelse 
som elektriker. Han arbejdede herefter 
som elektriker indtil 1968 og i 1969 overtog 
han Ulbølle Cementvarefabrik, da faderen 
trak sig tilbage.  

Det var også i Ulbølle, at Jens som ung 
mødte sin hustru, Ingrid, som oprindelig 
kom fra Hesselager. Ingrid fik arbejde  
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som pige i huset hos lægeparret i Ulbølle 
for senere at tage uddannelse som 
sygeplejerske i Odense. Jens, Inger og 
deres to sønner og en datter boede i mange 
år i det samme hus ved fabrikken, indtil 
parret i 1980-81 byggede et dejligt hus ved 
Langemarken syd for Ulbølle tæt ved 
vandet. 

Ved Jens’ overtagelse havde Ulbølle 
Cementvarefabrik 2 anlæg, som 
producerede hhv. fundablokke og 
lecablokke. Fabrikken solgte fortsat varer 
til murere og entreprenører men også til 
private. I starten af 70’erne ud- og 
ombyggede Jens det hele og begyndte 
ligeledes at forhandle andre typer af 
byggematerialer som f. eks. vægfliser og 
belægning. Fabrikken havde dengang i alt 
ca. 10 ansatte. 

Hovedafdelingen på Odensevej. 
Herefter har Ulbølle Cementvarefabrik og 

Byggematerialer undergået store 
forandringer. 
I 1984 fik Jens tilbud om at købe et 
tilsvarende firma i Svendborg, da ejeren J. 
L. Rasmussen besluttede at stoppe. Jens 
overtog således bygninger, varelager, de 5 
ansatte samt den ca. 20.000 m2 store 
grund i industrikvarteret ved Odensevej. 
Jens oprettede hovedkontor og samlede 
produktionen af fliser og belægningssten 
her. Firmaets salg af byggematerialer til 
entreprenører og murere udvidedes til også 
at omfatte trælast, da en ansat anbefalede 
Jens at etablere trælasthandel, trods 4 
konkurrerende trælasthandler i Svendborg. 

Jens etablerede således salg af trælast 
både på Odensevej og i Ulbølle, hvor også 
salgsafdelingen blev opretholdt. Begge 
steder udvidedes vareudbuddet med salg af 
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isenkram og værktøj. Selve produktionen af 
cementvarer sluttede i 2010, da Tage Juhl 
Pedersen, som gennem alle årene havde 
stået for produktionen, gik på pension. 

Ved overtagelsen af de nye lokaliteter på 
Odensevej, skiftede firmaet navn til Jens 
Schulz A/S. Rødderne tilbage til Ulbølle 
eksisterer dog stadig, idet Ulbølle 
Cementvarefabrik og Byggematerialer A/S 
er den overordnede ejer. 

Trælasten. 
I 1992 bød der sig endnu en chance for 
udvidelse, da den næsten 100 år gamle 
Svendborg Trælasthandel A/S på havnen 
kom til salg. Jens Schulz lukkede 
trælasthandlen og lavede byggemarked 
fortrinsvis med salg til private. I 
folkemunde hedder afdelingen stadig 

”Trælasten”. For 5-6 år siden undergik 
butikken en stor modernisering. 
Byggemarkedet, som ligger centralt i 
Svendborg, har i dag omkring 25 ansatte og 
har åbent alle ugens dage. 

Rudkøbingafdelingen. 
I 2002 overtog Jens Schulz A/S ligeledes 
Carl Nielsen & søn i Rudkøbing. Carl Nielsen 
& søn var et lille firma opkøbt og drevet af 
en sammenslutning af lokale håndværkere 
med salg af murerartikler samt 
betonvareproduktion. Jens Schulz har nu 
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etableret et lokalt byggemarked inkl. 
trælasthandel med afhentningssted for 
både håndværkere og private. Afdelingen i 
Rudkøbing har i dag ca. 10 ansatte. 

Odensevej udvides. 
Omkring 2003 købte Jens Schulz A/S 
tillige Lavprisen på Porthusvej samt Møllers 
Trælast ved Ole Rømersvej. Jens Schulz 
A/S kørte Lavprisen videre nogle få år. 
Idag er begge steder er lukket, de ansatte 
fra ”Lavprisen” flyttet til Odensevej og 
grunden til Møllers Trælast er solgt fra og 
varelageret også flyttet til Odensevej.  På 
denne grund ligger nu Silvan, Netto, andre 
store butikker samt beboelsesejendomme. 

I årene omkring 2005 fik Jens Schulz en 
god mulighed for udvidelse af området på 
Odensevej, idet Forbrændingen og 
Fragtcentralen tilkøbtes. Det betød en 
fordobling af arealet til ca. 40.000 m2. Der 
blev bygget flere store moderne 
lagerhaller, en stor byggeudstilling og 
butiks- og kontorlokaler blev istandsat. I 
de senere år er tillige anlagt en udendørs 
flise- og belægningsudstilling.  

En epoke er slut og en ny begynder. 
Krisen i byggebranchen efter 2008 fik også 
konsekvenser for Jens Schulz A/S og 
firmaet måtte i 2010 lukke den gamle 
afdeling i Ulbølle - stedet hvor det hele 

startede. Grunden og bygningerne inkl. 
Jens’ barndomshjem blev senere solgt til en 
tidligere ansat, Lennart Bro, som i dag lejer 
det ud til et firma, der producerer 
butiksinventar på stedet.  

 I dag er hovedafdelingen på Odensevej 
således hjertet i virksomheden. Her ligger 
den store isenkrambutik fortrinsvis med 
salg til professionelle, her er selve 
administrationsafdelingen og de moderne 
udstillingsområder placeret, her ligger de 8 
specialiserede haller, der rummer firmaets 
varelager og her er den store kørselsaf- 
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deling, der sørger for alle leveringer til de 
andre afdelinger og til kunder på hele Fyn. 

 
Den amerikanske drøm på Sydfyn. 
Den lille betonvarefabrik i Ulbølle er 
gennem årene vokset til det største, 
selvstændige byggemarkedsfirma på 
Sydfyn med ca. 100 ansatte i tre 
specialiserede afdelinger, som er målrettet 
kunderne og med ry for at have 
professionel rådgivning og personlig service. 

Fra d. 1. 1. 2014 blev Jens Schulz A/S 
tilknyttet XL, som er en sammenslutning af 
selvstændige byggemarkedsvirksomheder, 
der fungerer som en indkøbsforening med 
fælles markedsføring.  Mange tror, at Jens 
Schulz nu er opkøbt af XL, men XL er altså 
blot en forening af helt selvstændige 
virksomheder og ikke en butikskæde som f. 
eks. Stark og Silvan, som ejes af en stor 
engelsk koncern. 
Jens Schulz A/S er altså stadig et 
selvstændigt, lokalt byggemarkedsfirma. 

Fremtiden.  
Jens har aldrig kunnet adskille arbejde og 
fritid; Firmaet er hans store interesse, 
Jens Schulz A/S er Jens’ livsværk og Jens 
har ikke planer om at trække sig tilbage. 
Jens bliver ved lige så længe, han kan. I 
øjeblikket deltager Jens i de ting, han 
synes er vedkommende og overlader roret 
til sine betroede medarbejdere, når det er 
nødvendigt.  
Jens, som har fat i de gamle rødder i det 
solide firma, vil heldigvis langt ud i 
fremtiden være en vigtig del af firmaets 
ånd og virke. 

 
Tekst: Vibe. Foto: Henning og Jens’ arkiver. 
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Skårup Bibliotek
P.A. Wedelsvej 2 
5881 Skårup
Tlf.  62  23  11  01
bibska@svendborg.dk
Mandag   14 - 18
Onsdag     14 - 18

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19
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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

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

1 felt
Pris: 1633,- 

pr. år
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Udstillinger og aktiviteter i årets løb
Vi holder udstillinger for lokale kunstnere, så det passer med udgivelsen af Folk og Fæ.

Udstillingsperiode Fernisering Folk og Fæ udgives Nedtagning
Marts-april 1. søndag i marts Ultimo februar Fredagen før næste fernisering
Maj-juni 1. søndag i maj Ultimo april Fredagen før næste fernisering 
September-oktober 1. søndag i sep. Ultimo august Fredagen før næste fernisering
November-december 1. søndag i nov. Ultimo oktober Fredagen før næste fernisering

Udover de faste udstillinger samarbejder vi med lokale børneinstitutioner og skoler om at lave 
2 årlige udstillinger med børnenes arbejder, i perioderne juli-august og januar-februar. Ønsker din 
institution at lave en udstilling, skal du kontakte Maja Maja Kvist majagkandersen@hotmail.com

Næste udstilling i Skårup Kultur og Idrætscenter er i september-oktober 
med Ulla Dencher skønne billeder

Som noget nyt har Kunstgruppen en lukket Facebookgruppe, hvor du kan tilmelde sig som 
kunstner, kommentere og læse om vores udstillinger, udstillingsperioder m.m.

Kunstgruppen består bland andet af 
Formand: Henning: henningphilbert@gmail.com
Kasserer: Marian: mk18farvorit@gmail.com
Sekretær: Vibe:  vibe2@klikpost.dk
Ønsker du at være en del af SKI kunstgruppe eller ønsker du at udstille dine kreationer af 
enhver art og bor du i vores lokalområde skal du kontakte Henning Philbert.
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Ung musik og fantastisk mad  
– så kører det for musikken i Skårup! 

 
Da jeg fredag d. 10/5 trådte ind i Kulturcafeen blandt ca. 35 andre gæster, var jeg ikke i tvivl om, at jeg 
var kommet til et veltilrettelagt arrangement. Her kunne man både spise godt og opleve god musik.  
I cafeen var der dækket rigtigt hyggeligt op med duge og blomster, og instrumenterne stod badet i 
indbydende projektørlys. 

 
 
 
Jakob bød velkommen til de fremmødte og 
præsenterede folkene bag Skårup Musikforsyning, 
som fortalte lidt om de fremtidige arrangementer. 
Han præsenterede også det unge band, der bestod 
af 3 unge musikere fra 9. klasse på Ollerup Friskole, 
og han lovede, at vi ville få god rock fra den gang, 
vi selv var unge. 
 
 
Walters buffet var klar, så spisningen blev sat i gang, 
og jeg må sige, at buffeten var langt over den 
standard, som jeg havde forventet at kunne få for 
125 kr. inkl. musik.  
Der var noget for enhver smag delikat anrettet på et 
langt bord foran scenen. 
En stor ros til Walter! 
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Da middagen var indtaget, gik de unge drenge fra Ollerup, The Freezebees på scenen, og leverede en 
super koncert af høj kvalitet. 
The Freezebees spillede både med stor dygtighed og med en fantastisk energi.  
 

 
Deres repertoire bød både på en del egne numre og kopinumre af bl.a: 
Led Zepperlin, The Polize, Red Hot Chilli Peppers, The Beatles, Jimmi Henrix og Bifrost.  
Efter et par timers entusiastisk og velklingende musik, hastede drengene videre til endnu et 
arrangement. 
Det er min oplevelse, at alle havde en rigtig god aften, og at der nu er lagt et solidt fundament til mange 
flere musikalske arrangementer i Skårup. 
Jeg vil slutte med endnu en gang at sige tak til Walter og Skårup Musikforsyning og ikke mindst The 
Freezebbes for en meget fin aften i Skårup Kulturcafe, og jeg opfordrer hermed alle borgere i Skårup til 
at møde op og deltage i de kommende Mad og Musikarrangementer og alle de andre 
musikarrangementer, som vil komme på programmet i Kulturcafeen efter sommerferien.  
 
Du kan holde dig orienteret her i Folk & Fæ, i Ugeavisen, på skærmen i Brugsen og ikke mindst på 
Skårup Musikforsynings side på Facebook, hvor alle nye arrangementer bliver lagt op: Du vil 
automatisk få info om kommende arrangementer, hvis du, som 71 andre har allerede har gjort ,”synes 
godt om” Facebook siden Skårup Musikforsyning! 
 

 
Red. Vibe. Foto: Henning 
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

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

HYBEL VVS
62 21 � 01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor
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Meld dig ind på: fi tnessskaarup@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

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
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17,966,20 kr.
Igen i år kan SuperBrugsen i Skårup med glæde overrække SIF det årlige  

sponsorat, som de sidste mange år har været stødt stigende. 

Uddeler Kim Ernstsen udtaler, at det er rart at kunne bidrage til sammenholdet, så  

de lokale aktiviteter kan fortsætte den gode stil, som der er i Skårup  

Idrætsforening. - I SuperBrugsen er vi meget glade for vores aftale med Klubben,  

og vi håber, at endnu flere af vore kunder vil lave en aftale med os om at støtte  

idrætslivet ved at få et OK-benzinkort, som er gratis og som altid kan bestilles i  

butikken.

Basse, som på vegne af Skårup Idrætsforening modtog den store flotte check,  

udtykte også stor tilfredshed og taknemlighed, - - - og han opfordre naturligvis alle  

til at tegne et OK-benzin og diselkort, således at det beløb til idrætslivet i Skårup  

fortsat vil stige.

Tekst og foto: Henning Philbert



44

”Man fi nder vel altid en måde at leve med 
det hele på, tror du ikke?”, spørger Getter 
Hundstrup, mens hun tager låget af termo-
fl asken med morgenkaffe.
Vi sidder med fri udsigt over æbleplantager 
og skovtykninger med kig mod Langeland. 
Getter og Deres udsendte. Det er tidlig 
morgen og vi nyder udsigten og kigger mod 
solopgangen fra Getters hjemmelavede 
balkon ud for østgavlen af hendes hyggelige 
ejendom. ”Man fi nder vel altid en måde at 
klare det hele på, tror du ikke?”.
Vi er på besøg hos Getters keramik på 
Boelsmosevej mellem Oure og Lundeborg. 
Allerede skiltet, der hænger ved værkste-
det ud mod vejen, røber, at her er et sted, 
der gemmer på fi nurligheder og en helt 
særlig stemning – og historie. På skiltets 
overligger slænger en række katte sig og 
byder indenfor. Kattene er alle midt i en 
bevægelse. Til stede og samtidigt på vej 
et andet sted hen. De er lavet af keramik. 
Og dog er de så levende, at forbipasser-
ende bilister uvilkårligt holder foden tæt 
på bremsen for at være parate, hvis en af 

kattene skulle krybe ud af sit keramiske 
hylster og springe ud på vejen på jagt 
efter en løssluppen mus.

”Mit liv har vel ikke ligefrem formet sig 
sådan helt almindeligt,” fortsætter Get-
ter, ”og jeg har oplevet virkelig meget. 
Jeg er nok noget nysgerrig af natur, og 
det har tit bragt mig steder hen, hvor jeg 
ikke havde regnet med at komme. Både 
håndværksmæssigt og i videre forstand. 
Det har givet mig meget. Og samtidig har 
jeg mærket til dét at miste mennesker. 
Man siger godt nok, at døden er et tabu i 
vore dage, men jeg har levet med døden 
hele mit liv. Men du skal vel have hele 
min historie, eller hvor lang tid har du?”, 
smiler Getter, mens Deres udsendte lader 
blikket glide hen over den disede horisont 
og dvæler ved gyldne rapsmarker og glø-
dende kirketårne på den anden side af det 
blå bælt. Vi har al den tid, der er brug for. 
Dagen er først ved at vågne. Solen har 
netop lige brudt himmelranden. Kaffen står 
dampende varm i vores fl otte keramikkrus. 

Mellem potter og pander, katte og kander

Tekst: Anders Carlsson Fotos: Henning Philbert

Kattenes velkomstkomité
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”Ja, udsigten fejler ikke noget”, bryder 
Getter sin tankerække af og vender tilbage 
til det, vi kom fra. Udsigten. ”Efterhånden er 
frugtplantagen og bøgehækken lige overfor 
vokset så meget, at det er blevet svært 
at få frit udsyn. Men så har jeg bare lavet 
balkonen her. Den giver udsigt og en ny 
horisont. Det er jo også en måde at klare 
det på. Og så er plantageejeren fl ink til 
at klippe hækken, så der er en god udsigt 
herfra.”

Getter nyder udsigten

Getter taler sig efterhånden varm og øser 
gavmildt af de mange oplevelser og erfar-
inger, der har afl ejret sig i hende gennem 
årene. Med lyse tider og svære stunder. 
”Jeg er født og opvokset her på ejendommen. 
Så jeg kender mange mennesker på egnen 
og har også involveret mig i mange sammen-
hænge gennem årene. Og så er jeg optaget 
af de historier, der knytter sig til området. 
Både stedernes og menneskenes historier. 
Og de tråde, der knytter det hele sammen.”
Getter gik i skole i Lundeborg og siden i 
Oure på Skt. Mikaels skole og fortsatte 
så sin skolegang på gymnasiet i Svend-
borg. ”Jeg gik på den matematiske linje og 
vidste vel ikke rigtigt hvad jeg skulle lave 
efterfølgende. Jeg var optaget af kemi og 
sådan noget. Og så skete der det, at jeg 
blev meget fascineret af at have formning i 
løbet at de tre gymnasieår. Jeg blev virke-
lig glad for at forme og skabe noget med 
mine hænder, så jeg kom på Kolding Kun-
sthåndværkerskole efter min studenter-ek-

samen. Det var fantastiske fi re år, hvor jeg 
fi k smag for at have ler under neglene og 
samtidig fi k dannet hele grundlaget for alt 
det håndværksmæssige ved keramikken. 
Da jeg var færdiguddannet kiggede jeg 
mig omkring efter et sted, der kunne give 
mig mere praktisk erfaring med keramikken. 
Jeg satte bl.a. en annonce i et fransk 
fagblad for keramikere og fi k en del hen-
vendelser fra alle mulige steder. Jeg 
besluttede mig så for at tage til Bretagne, 
hvor jeg var i 1½ år. Her lærte jeg bl.a. at 
arbejde med en helt speciel saltbrændings-
teknik. En teknik, der tilfører materialet 
sin helt særegne fremtoning. Inden jeg 
vendte tilbage til Danmark var jeg desuden 
3 måneder i Paris. En pragtfuld by og en 
fantastisk tid. Her lærte jeg også meget 
om keramikkens forunderlige univers.”
Getter vendte tilbage fra det franske eventyr 
til sin fødeegn i 1978, hvor hun tog fat på 
at bygge sit helt eget værksted op på føde-
gården. ”Kort tid efter blev jeg gift og fi k 
vores datter, Mette. Ægteskabet holdt ikke 
i det lange løb. Det fungerede bare ikke, og 
efter skilsmissen blev Mette og jeg boende 
på gården. Vi oplevede rige og fantastiske 
år og Mette trivedes med venner og natur 
og dyr og friluftsliv.”. Getter standser sin 
fortælling og kigger ud over horisonten, der 
nu er blevet mere klar. Solen har fået mere 
magt nu. ”Men du skal have hele historien”, 
fortsætter hun. Og hun fortæller om Mettes 
sygdom og den svære tid. Og med ét bliver 
Getters historie til historien om et menneske, 
der også har oplevet megen død og mange 
tab i sit liv. For Mette døde, kun 13 år 
gammel. ”Mette var syg i en længere periode 
og måtte til sidst bukke under for sygdommen. 
De sidste måneder blev meget intense. 
Hun holdt af at læse. Især ”Brødrene Løve-
hjerte” og historier af Michael Ende. Histo-
rier, der bevæger sig i to virkeligheder og 
på fl ere planer. Jeg tror, at det var Mettes 
måde at klare den svære tid på”, fortæller 
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Getter og fortsætter: ”Jeg har haft døden 
på nærmeste hold hele mit liv. Jeg mistede 
tre af mine fem søskende, inden jeg blev 
voksen. Og siden mistede jeg Mette. Der 
går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på 
hende. Men jeg lever videre med tabet, for 
man fi nder en måde at leve med det på. 
Tabet. Sorgen. Man fi nder sin egen måde.”.

 

Sonate og Getter

Det er blevet varmt på balkonen. Abessiner
katten Sonate har lagt sig ved Deres 
udsendtes stol og strækker sig kælent. 
”Hun er en skrap madamme”, smiler Getter 
og nikker ned mod Sonate. ”Selv om mine 
tre andre katte er noget større end hende, 
så er det hende, der hundser med dem. 
Hun har temperament.” Ud over de fi re 
levende katte, rummer stedet også andre 
kattevæsener. For rundt omkring os krav-
ler, ligger, sidder og smyger sig den ene 
kat efter den anden. I keramik. Livagtige 
og formede med levende og nænsomme 
hænder. Katte i bevægelse.
”Da Mette døde, begyndte jeg at lave og 
forme de katte, du kan se her på bjælkerne 
og på balkonen og mange andre steder.” 
fortsætter Getter. ”Vi havde en kat, der 
hed Mister, og den kom til at stå model til 
de første keramikkatte. Jeg brugte hele 
den første vinter efter Mettes død på at 

arbejde med kattene som motiv. Siden 
hen er der andre katte, der er kommet 
til. Ligesom med så mange andre af mine 
ting, udvikler det sig fra et praktisk behov. 
Se nu for eksempel mine mis-bænke”, 
siger Getter og peger hen mod et par fl otte 
havebænke, der står i forhaven. Enderne 
på bænkene er store kattefi gurer i stentøj, 
der midt på fi gurerne har en lille revne, 
som det mellemliggende træsæde så er sat 
ind i. ”Jeg har brugt fl ere år på at udvikle 
de mis-bænke,” fortæller Getter og tilføjer: 
”Det er aldrig til at forudse, hvad der 
kommer ud af det, man laver. Og når folk 
spørger, hvor lang tid jeg egentlig bruger 
på at lave en kattefi gur, svarer jeg: Mel-
lem fem til ti timer og tyve års erfaring. 
For med til arbejdet hører jo også al den 
tid, der er gået med at eksperimentere og 
prøve ting af. Der er meget, der ender med 
at gå i stykker. Og så er det bare forfra 
igen. Sådan er det at udvikle nye produkter. 
Processen med at udvikle nyt kan være 
lang tid undervejs.”.  
”Kattene er blevet et af mine helt særlige 
brands, og det hele startede med keramik-
kattene i bevægelse. De fi ndes i øvrigt i 
mange lande, efterhånden. USA, Holland, 
Belgien, Tyskland. Og mange fl ere”, fortæller 
Getter. ”Men processen med kattene 
startede den første vinter efter Mettes død.”. 

Getter former liv
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Ser man Getter sidde og forme kattene, 
fornemmer man, hvordan hun nærmest 
taler med kattene, alt som de formes af 
hendes hænder. Formes i hendes hænder 
til nyt liv ud af den klæge og kølige og 
bløde ler.
Pludselig kigger Getter på sit ur og rejser 
sig resolut fra sin stol. ”Har du mod på at 
hjælpe med at lukke hestene fra græs?”, 
spørger hun og er allerede halvvejs nede 
af balkontrappen. De syv islænderheste 
har gået på græs fra kl. 7 og skal nu lukkes 
ind på mindre frodige græsgange. ”De har 
ikke godt af mere end to timers græsning 
på den saftige græs her fra morgens-
tunden. Nu skal de ind i en anden fold. Så 
får de et par timer på det fede græs igen i 
aften,” smiler Getter og bevæger sig med 
Deres udsendte over hegn og græsstier for 
at hente hestene hjem.
Hestene kom for alvor ind i Getters liv i 
midten af 90´erne. Kort tid efter, at hun 
mistede Mette, begyndte hun at ride på 
islandske heste, og så var der ikke langt 
til at anskaffe sig heste selv. ”Hestene har 
betydet meget i mit liv, efter den svære tid. 
Jeg har mødt mennesker i helt andre sam-
menhænge og kommer lidt herfra, så jeg 
ikke gror helt fast herhjemme på værkstedet. 
Og så kommer der en del mennesker her 
også. De tager med på rideture ude i na-
turen. Vi har gode muligheder for at ride, 
ikke mindst, fordi de nærmeste naboer 
er meget large med at give lov til at ride 
gennem frugt-plantagerne og ned mod 
stranden. Der er perfekte rammer for helt 
fantastiske ture på hesteryg ude i det fri.” 
smiler Getter og fortsætter: ”Jeg har en lo-
gerende på 14. år, Tine. Hun og jeg hjælpes 
om hestene, så der er altid nogen omkring 
hestene til at passe dem og holde øje med, 
at de har det godt.”
Interessen for islænderheste har bragt 
Getter til Island to gange, og hun glæder 
sig til den tredje tur. 

”Om tre uger tager jeg af sted til Island 
igen. Det er en helt speciel oplevelse. Både 
på grund af de dejlige heste og fordi landet 
er helt vidunderligt.”
Hestenes navne røber Getters store interesse 
for den nordiske mytologi og vikingetiden. 
Der er Gletta (det betyder drilleri), som er 
mor til Fjosi (fabeldyr), Kælinn (betyder 
kælen) og Salka Valka (et islandsk 
kvindenavn). ”Det fascinerer mig. Alt det 
med mytologien.” fortæller Getter og 
fortsætter: ”Jeg interesserer mig i det hele 
taget meget for historie. Og så vækker det 
min nysgerrighed, hvis jeg fi nder motiver fra 
den nordiske mytologi. Som for eksempel 
i Schlesvig Domkirke, hvor jeg sidste år så 
motiver af Freja og Frigg. Hvordan i al verden 
var de havnet der? I kirken? Det pirrer min 
nysgerrighed.” 
Vi har nu bevæget os ind i keramikværk-
stedet, som Getter etablerede i den gamle 
stald. Værkstedet er uopvarmet, så det 
meste af vintersæsonen foretager hun sit 
arbejde i stuehuset. Produktionen omfatter 
både helt unikke arbejder og serieproduk-
tion, og Getter vil gerne begge dele. 

Getter og Salka Valka
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”På Kunsthåndværkerskolen skelnede vi 
mellem pottemageren, der lægger mere 
vægt på det håndværksmæssige og så kera-
mikeren, der har hovedvægten i sit arbejde 
på den kreative side af keramikken,” forklarer 
Getter og fortsætter: ”Jeg har det fi nt med 
at dreje 50 krus, selv om de er næsten ens. 
Men det er ikke sjovt hele tiden.”

Der drejes mange krus på værkstedet

Vi bevæger os langsomt gennem værkst-
edet. Langsomt. For værkstedet bugner af 
alle mulige produkter, som skal løftes og 
mærkes og føles. Krus og piv-i-røv fl øjter, 
keramiske toiletspande og brødforme, fade 
og skåle i alle størrelser og former. Små 
fi gurer af islandske heste og yoganisser. 

Getter i en eftertænksom stund

”Herinde holder jeg julestue i novem-
ber. Det er en årligt tilbagevendende be-
givenhed. Med musik og forfriskninger 
og mange mennesker og hygge. Resten 
af vinteren er det også muligt at besøge 
værkstedet og købe ting. Hvis man kon-
takter mig i forvejen er man sikker på ikke 
at komme forgæves. Fra juni og til udgan-
gen af sommeren har jeg så åbent mere 
regelmæssigt.” fortæller Getter.
Vi er nu kommet til baglokalet i staldbyg-
ningen, og her har Getter sin ovn, som er 
hjertet i hele produktionen. Ovnen drives 
på gas, og det giver en perfekt mulighed 
for at benytte sig af den brændingsteknik, 

Getter på værkstedet
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Getter lærte i Frankrig. En teknik, der kun 
er meget få værksteder i Danmark, som 
benytter sig af. Under brændingsprocessen 
stiller Getter mange små skåle med koge-
salt ind i ovnen. ”Salt består af natriumk-
lorid”, forklarer Getter. ”Når temperaturen 
i ovnen når over 1200 grader, fordamper 
al natrium i saltet og forbinder sig med 
lerets kvarts. På den måde dannes glas, 
som giver genstandene et helt særligt og 
glaseret udseende og en speciel fremton-
ing af naturlige farver,” fortsætter hun og 
forklarer: ”Den eneste farve, jeg påfører 
keramikken inden brændingen er en kob-
oltblå streg, som nogle af mine produkter 
har som et særkende.” 
Vi er nu nået til vejs ende på værkstedet. 
Uden for er det blevet varmt. Sonate har 
trukket sig tilbage i skyggen af et kirse-
bærtræ. Hestene driver rundt i folden 
og stamper støv op i luften. Getter skal 
lige vise mig noget af det nyeste, hun 
har skabt ud af leret. En fl ot håndvask til 
badeværelset. 

”Det er også en af de ting, der er skabt 
ud fra et praktisk behov,” fortæller hun. 
”Og det pirrer mig. At fi nde ud af, hvordan 
det kan lade sig gøre at komme fra idé til 
virkelighed.”
Arbejdet kalder. En kat kalder. Katten ven-
ter på at blive formet af Getters hænder. 
Den venter på at blive formet og få liv. 
”Jeg kunne ikke forestille mig at lave an-
det end arbejde med leret. Materialet 
udfordrer hele tiden til at prøve nye veje. 
Så hver eneste dag fi nder jeg en måde at 
leve med leret på. For leret adskiller sig 
ikke fra alt andet i livet. Man kan forme 
med på det og nogen gange lykkes det og 
andre gange går det i stykker og smuldrer 
mellem hænderne på én.” Getter kigger ud 
mod hestene i folden og slutter: ”Sådan 
har livet jo formet sig for mig. Det er lidt 
ligesom med leret. Det er skrøbeligt. Man 
bakser med det, vender og drejer det og 
som tiden går fi nder man en måde at leve 
med det hele på. Også selv om der en gang 
imellem går skår af det. Tror du ikke?” 

Getters katte i Kultur- 
og Idrætscenteret
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Åben Skårup dagen - den 26. april 2014 

På Åben Skårup dagen gik turen 
rundt til alle foreninger og 
mødesteder i byen.  
Der blev fortalt og vist rundt af 
veloplagte værter alle steder. 

  

 

 

 

 

Dejlig kaffe med 
hjemmebag på Sydfyns 
Fri Fagskole imens 
Birthe fortæller. 

 

 

Per fra De Lilla Busser kørte 
os fra sted til sted, og vejret 
artede sig heldigvis. 
 
 

[Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv 
en interessant pointe. Du kan placere 
tekstfeltet et hvilket som helst sted i 
dokumentet. Brug fanen Tegnefunktioner 
til at redigere formateringen i tekstfeltet 
med uddraget.] 
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Tweenklubben 

Biblioteket 
Som noget nyt 
var vi også i 
Åbyskov 
Forsamlingshus
. 

Vi sluttede af i Pensionisthuset, hvor der igen var lidt at høre, smage, se og opleve. 
En begivenhedsrig eftermiddag, som var både hyggelig og meget informativ - kan 
varmt anbefales, for både nye tilflyttere og 'ggamle' borgere. 

Åben Skårup Dagen kommer igen i sensommeren 2017. På gensyn!!! 
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Er	  du	  klar	  til	  spring,	  rytmer,	  sjov	  og	  konkurrencer	  –	  
	  
Så	  kom	  med	  på	  vores	  gymnastikskole	  i	  Skårup	  den	  4.	  –	  6.	  august	  2014	  (uge	  32)	  
For	  piger	  og	  drenge	  fra	  1.	  –	  4.	  klasse.	  
Kl.	  8	  –	  15	  	  (pasning	  fra	  kl.	  7.30	  –	  8	  og	  kl.	  15	  –	  16.)	  	  
	  
Har	  du	  lyst	  til	  at	  blive	  bedre	  til	  gymnastik,	  lege,	  spring	  på	  måtte	  og	  trampolin,	  lave	  flikflak,	  
salto	  og	  serie	  til	  musik?	  
I	  sommerferien	  åbner	  vi	  hallen	  på	  Øster	  Åby	  Friskole	  for	  spring	  og	  fede	  rytmer,	  hvor	  du	  kan	  
opleve	  rigtig	  meget	  sammen	  med	  dine	  venner	  –	  og	  møde	  nye	  venner,	  der	  også	  synes	  at	  
gymnastik	  er	  rigtig	  sjovt.	  
	  
Alle	  kan	  være	  med	  uanset	  om	  man	  er	  øvet	  eller	  ikke	  har	  lavet	  gymnastik	  før.	  
Vi	  har	  friske	  og	  dygtige	  instruktører,	  der	  står	  klar	  til	  at	  give	  dig	  og	  en	  masse	  andre	  
drenge/piger	  på	  samme	  alder	  en	  sjov	  og	  anderledes	  ferieoplevelse.	  
Programmet	  vil	  være	  spækket	  med	  gymnastik,	  spring,	  leg,	  sjov,	  konkurrencer	  og	  mon	  ikke	  
også	  der	  bliver	  en	  overraskelse	  undervejs.	  	  
Lyder	  det	  som	  noget	  for	  dig	  –	  så	  skynd	  dig	  at	  tilmelde	  dig.	  
	  
I,	  som	  forældre,	  kan	  føle	  jer	  helt	  trygge	  ved	  at	  tilmelde	  jeres	  barn	  på	  DGI`s	  gymnastikskole.	  
De	  dygtige	  og	  kvalificerede	  instruktører	  og	  hjælpere	  står	  nemlig	  klar	  til	  at	  give	  jeres	  barn	  
nogle	  uforglemmelige	  dage	  med	  masser	  af	  gymnastik,	  mens	  I	  selv	  er	  på	  arbejde.	  
	  
Praktiske	  informationer:	  
Plads	  til	  30	  deltagere	  
Tilmeldingsfrist	  senest	  15.	  juli	  2014	  på	  	  	  www.dgi.dk/fyn/ferie	  
Pris	  kr.	  450,00	  –	  prisen	  inkluderer	  sund	  frokost,	  forfriskninger,	  diplom,	  drikkedunk	  og	  t-‐shirt.	  
HUSK:	  Medbring	  tøj	  til	  ude	  og	  inde,	  udesko	  til	  bevægelse.	  	  
	  
Yderligere	  oplysninger:	  	  
Skårup	  IF	  –	  Sanne	  Frisch	  Andersen	  –	  tlf.	  20	  71	  31	  22	  –	  mail:	  fysogfod@gmail.com	  
DGI	  Fyn	  –	  Camilla	  Hinding	  –tlf.	  79	  40	  46	  06	  –	  mail:	  camilla.hinding@dgi.dk	  
	  
	  
	  

	  	  Med	  venlig	  hilsen	  Gymnastikudvalget	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Går du i 1.-4. klasse og har lyst til at bruge 3 dage af din sommerferie på at lave både 
spring- og rytmegymnastik, lege og sjov og spas? 

Uge 32, den 4. - 6. august, kl. 8.00-15.00 (Pasning 7.30-8/15-16)
Pris: 450 kr. inkl. sund frokost, forfriskninger, t-shirt, diplom og drikkedunk.
Kontaktperson: Sanne Frisch Andersen, 20713122

Ta’ med på Gymnastikskole
i Skårup i uge 32

DGI Fyn Gymnastikskole 2014

DGI Fyn, Svendborgvej 337

5260 Odense S

79404600 | fyn@dgi.dk

Tilmeld på www.dgi.dk/fyn/ferie
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16.30 - 17.30 16.30 - 17.30 16.30-17.30  

Turbodrenge 1+2 Turbotøser 1 Turbotøser 2
5 år - 4. kl. 5 år - bh.kl. 1. - 2. kl.

Instruktør: Instruktør:
Instruktør: Sabine Pedersen Dorthe Madsen og
Magnus Stenum og Anton Sams Kirsten Abildskov evt. med flere Lars M. Andersen

17.45 - 19.15

Turbotøser 3
3. -4. kl.
Instruktør:
Dorthe Madsen og
Lars M. Andersen

19.00-20.00 20.00- 21.00

Kvinde-Motion Herrehold
For kvinder i alle aldre der ønsker Instruktør:
god motion og sved på panden Lars Møller Andersen

Poul Stenum
Instruktør:      Per Wendelboe
Gitte Stenum
Sanne F. Andersen evtl. med flere

16.30 - 17.45 16.30 - 17.45   

Dance fra 4. kl. Familiehold 1 - 5 år   
For yderligere beskrivelse af

Instruktør: holdet se SIF`s hjemmeside
Cecilie Leth Instruktør:
Yazmine Aziz Peter Strandhauge og
evtl. med flere Dorte Røgild og Martin Pedersen

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

Hilsen Gymnastikudvalget: Formand Sanne F. Andersen, Jeanette Johansen, Dorthe Madsen
og Lykke Dyrehauge Larsen

Skårup Skole
Mandag Tirsdag

Gymnastiksæsonen starter i uge 36 (01.09 - 3.9.2014) 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG

FRISKOLEHALLEN

    Onsdag
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Alt i 
reperation på

BÅDE, 
PÅHÆNGS-
MOTORER,  

TRAILERE OG 
HAVEMASKINER

Salg af brugte 
maskiner

Salg af ny e 
havemaskiner 

til rigtige 
forårspriser

Som altid 
gratis afhentning 

og levering!

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

JKP-BYG  62 23 23 06

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

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

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Til faste 
priser

og aftalt tid

 

Tlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dk

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgra� sk.dk ö skårupgra� sk.dk

v/ Søren A. Hansen

Østergade 19 · · 5881 Skårup

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

Tlf. 62 23 10 23  
www.skaarup-malerforretning.dk

   · Mobil. 30 88 89 48
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 OM REKLAMER O. LIGN. I FOLK & FÆ 
Redaktionen har i den senere tid fået flere og flere forespørgsler fra enkeltpersoner og private 
virksomheder om indlæg og annoncer af reklamemæssig karakter til bladet. Vi vil meget gerne 
støtte lokale tiltag, men vi bliver af økonomiske grunde nødt til at skelne mellem kommercielle og 
ikke-kommercielle virksomheder og aktiviteter. 

Da vores sponsorer er et væsentligt grundlag for vores indtægt, kan vi ikke tilbyde reklamer o. 
lign. Som selv sagt vil undergrave sponsorernes vilkår. Vores generelle holdning er, at vores blad 
primært skal indeholde seriøse artikler om alt, hvad der rører sig i vores lokalsamfund og at det 
ikke skal udvikle sig til at blive et reklameblad.  Det ville desuden kræve, at vi blev 
momsregistrerede, hvilket vi ikke på nuværende tidspunkt har kapacitet og ressourcer til. 

Bladet er således åbent for lokale foreninger og andre ikke-kommercielle tiltag eller private 
aktiviteter, hvor overskuddet er til gavn for lokalsamfundet. Alle indlæg og annoncer om sådanne 
aktiviteter bringer vi gerne både inden i bladet og i aktivitetskalenderen.  
Mange ikke-kommercielle foreninger, skoler, institutioner o. lign. betaler os et årligt støttebidrag 
afhængigt af økonomien i foreningen og i forhold til antallet af sider i bladet. Mange af disse 
foreninger og institutioner vælger i stedet at stifte et sponsorat, fordi man så samtidig får 
sponsorfordelene.    

De eneste kommercielle virksomheder, som kan få en annonce i bladet er vores sponsorer, som vi 
reklamerer for på de faste sponsorsider. Herudover kan sponsorer blive portrætteret i artiklerne: 
”Portræt af en sponsor”. Som sponsor indgår man tillige i vores fagregister på hjemmesiden.  
Andre private virksomheder og mere eller mindre kommercielle aktiviteter må vi henvise til 
aktivitetskalenderen, hvor man godt kan annoncere uden at være sponsor. Derudover er der jo 
mulighed for alle for at benytte debatsiderne på vores hjemmeside.  

Folk og Fæ er også selv et ikke-kommercielt blad, som udelukkende lever af sponsorater og 
støttebidrag samt af den årlige husstandsindsamling. Alle på bladet arbejder gratis, alligevel er 
det et stort arbejde at sørge for den relativt store indtægt, der skal til for at drive bladet. Hvert 
blad koster ca. 30.000 kr. med trykning og omdeling. Det giver en årlig udgift på ca. 180.000 kr. Vi 
er således meget afhængige af alle lokale virksomheders, foreningers og andres støtte, opbakning 
og velvillighed. 

Vi håber, dette kan forklare baggrunden for, hvorfor vi sommetider må afvise henvendelser til 
redaktionen ang. reklamer og andre små lokale indlæg af kommerciel karakter.   

 

På redaktionens vegne, Vibe 

 

Vi takker hermed alle 
vores sponsorer, 
bidragydere, skribenter, 
støtter, læsere og andre 
supportere.  
Uden jer kunne bladet 
ikke eksistere! 

 



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
Hver mandag kl. 14.00

spilles der kort m.m. 

Hver tirsdag kl. 13.30 til 16.00
Nørkle-eftermiddag 

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

Hver mandag kl. 16.15
Porcelænsmaling i Pensionisternes Hus

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Lørdag d. 21. juni kl. 14.00
Damgårdsklubben og Borgerforeningen 

afholder spillegilde i Skårup Hallen.
Eff ekter til vores loppemarked i august ønskes. 

Ring 62231526 for afhentning.

Lørdag d. 21. juni kl. 10-13
Bogkup på Skårup gamle bibliotek

Onsdag d. 9 juli kl. 10.00 - 16.00
Torsdag d. 10 juli kl. 10.00 - 16.00

Sommerferieaktiviteter for børn 6 - 15 år
Forskellige aktiviteter a´ 2 timer 
se mere på www.Incaerne.dk

D. 4-6. august kl. 8-15
Sommergymnastik på Åbyskov Friskole. Arr. SIF

Onsdag d. 13. august kl. 18.00
Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10.

Vores årlige grillaften. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
TILMELDING SENEST DEN 5. AUG.

Søndag d. 24 august kl 10.00 - 13.00
Damgårdsklubbens store Loppemarked 

afholdes i Skårup Hallen

Lørdag d. 30 august kl. 9.00 - 12.00
Lørdag d. 22 november kl. 9.00 - 12.00

Avisindsamling i Skårup

Onsdag d. 13. august kl. 18.00
Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10

Afholder den årlige grillaften
TILMELDING SENEST DEN 5. AUG.

62231558/ 22392099

Lørdag d. 6. september
Kulturfest i Seminarieparken

Torsdag d. 11. september kl. 19-21
Strikkecafé i Skårup Kulturcenter

Onsdag d. 17.september 
Efterårstur i Skårup Pensionistforening. Vi tager på 
tur til Hvidsten Kro, hvor der afholdes foredrag om 
kroens historie m.m. Vi skal også smage på kroens 

berømte æggekage. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Design af logo
Hjemmesider
Brochurer & foldere
Plakater & � yers
Skilte & Roll up
T-shirts
Brevpapir & visitkort
Foreningsblade & hæfter
Din udfordring...

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgra� sk.dk ö skårupgra� sk.dk


