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 Kære Folk & Fæ læser!
Heldigvis går vi mod bedre tider !!!!

Corona-krisen har ramt mange rigtigt hårdt, og 

desværre er det ikke slut endnu.

Derfor kan jeg (desværre) skrive det samme, som i 

det sidste blad:

Corona-krisen har også ramt Folk & Fæ på den 

måde, at vi ikke har kunnet deltage/bringe mange af

de planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst eller 

udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den anden side af 

denne forfærdelige krise, der jo har ramt det meste 

af jordkloden.

Straks - når dette sker, er vi klar igen!!!

Kontakt redaktøren – eller en fra bladgruppen, hvis 

du har en spændende historie, du gerne vil dele med

vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til, at vi i 

dette nummer bringer en af de ”gode” historier fra 

arkivet. 

Deadline for næste blad: Mandag d. 3. august kl. 17.00

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Kære Folk & Fæ læser !!
Så er det igen tid at skrive, at augustnumret  

bliver omdelt af vores trofaste indsamlergruppe.

De sidste mange år har jeg bedt om, at du havde

lidt kontanter liggende til indsamlerne. 

(Ellers var det jo børnenes sparegrise, der måtte  

lade livet til fordel for Folk & Fæ – og mange  

tak for det kære børn !!!!)

Det er ikke længere nødvendigt, da du kan støtte  

bladet med en indbetaling via MobilePay.

Numret står altid på forsiden, men du får det  

lige engang mere:

MobilePay til Folk & Fæ: 2548 7386
Når det kommer frem på din skærm, 

står der navnet på den ansvarhavende redaktør: 

Henning Philbert

Støt dit lokalsamfund med et bidrag til Folk & Fæ.

Vi kommer rundt med raslebøsserne fra d. 11 til d. 31. august og notere gerne dit bidrag via  

MobilePay på et stykke papir, således at det kommer med i indsamlerbeløbet. 

Vi glæder os til at besøge jer alle. - De bedste hilsner fra Folk & Fæ.            Henning Philbert
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Indsamlergruppen august 2020 i Skårup Sogn

Henning Philbert
Åbyvejen og Åbyvænget

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Mette Lundsgård
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Pilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse

Frederik Søe
Østermarken
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OureLone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Brudager

Rosenfeldt 
Oure

Kære Folk & Fæ Læser!
Næste nummer af Folk & Fæ bliver omdelt af vores trofaste indsamlergruppe. Vi 

håber, I er glade for, at bladet nu udkommer i farver og vi håber derfor, 
I vil bidrage med lidt ekstra, da udgifterne er steget voldsomt.

Vore indsamlere kan kun modtage kontante bidrag. Heldigvis er der længe til  august, 
så I kan nå at gemme nogle kontanter til de kommer forbi med ”indsamlingsbøsserne”, 

men nu er der også mulighed for at støtte lokalbladet ved at benytte:

MobilePay: 2548 7386
I kan også støtte ved at lægge penge i voers lille pengekasse i SuperBrugsen eller ved 

at overføre et beløb til vores konto i Svendborg Sparekasse 
eller via netbank på: kontonummer: 819-56-11123

Hermed sendes mange sommerhilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Indsamlergruppen i Oure, Vejstrup og Brudager

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Brudager 

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Oure
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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
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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+?
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En Oure-dreng bliver verdensmester 
 
 
Nikolaj Jacobsen blev født i Viborg i 1971. Familien flyttede en del rundt, inden den endte i Oure, 
da Nikolaj var 11 år gammel. Her faldt han godt til og føler sig som fynbo. Han begyndte straks at 
spille både fodbold og håndbold, men da han i GOG fik Poul Syberg, mr. GOG, som træner, blev 
det håndbolden, der vandt. 17 år gammel kom han på ynglingelandsholdet og blev nu også fast 
mand på GOGs førstehold. 

  I de følgende ti år blev Nikolaj en         
væsentlig del af GOGs første 
storhedsperiode. Det blev til danske 
mesterskaber i 1992, 1995 og 1996. 
Nikolaj ser tilbage på den tid med en 
særlig glæde og stolthed, for dengang 
bestod holdet alene af spillere, der var 
udklækket i GOG. I samme periode blev 
Nikolaj også fast mand på 
håndboldlandsholdet, det blev til 148 
landskampe og 552 mål. I 1998 spillede 
vi landskamp mod Grækenland, og i den 
kamp scorede han 15 mål. Det er en 
rekord, der bliver svær at slå! 
Med succesen fulgte trangen til nye 
udfordringer, og han vendte blikket mod 
den tyske liga. Efter et år i Dormagen 
blev det derefter til 6 år (1998-2004) i 
storklubben THW Kiel. Her blev det 
også til stor sportslig succes, for Kiel 
vandt det tyske mesterskab i 1999, 2000 

og 2002. også på den hjemlige front blev der scoret, for i Kiel blev Lenette og Nikolajs to ældste 
børn født, Sille og Freja. 
Familien var glad for 
årene i Tyskland. 
Sprog og tilpasning 
blev hurtigt klaret, det 
var jo håndboldspillet, 
det drejede sig om, og 
så længe det gik godt, 
var der ingen 
problemer. Tyskerne er 
ordentlige mennesker, 
siger Nikolaj, måske 
lidt mere 
bureaukratiske og stive 
end danskerne, men 
meget hjælpsomme og 
imødekommende. 
I 2004 vendte familien 
hjem til Danmark, og i 
de følgende 10 år 
arbejdede Nikolaj for 
nordjyske klubber. 
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Først var han spillende træner i Viborg, derefter assistenttræner i Bjerringbro-Silkeborg-Voel og til 
sidst cheftræner i Ålborg. Ikke mindst Ålborg-tiden ser Nikolaj tilbage på med glæde, det var en fin 
tid, og den førte også til et danmarksmesterskab. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Men Nikolaj var 
ikke glemt i 
Tyskland. Både som 
spiller og som 
træner var han i 
vinden, og der var 
bud efter ham. Det 
førte til en fem-årig 
periode som træner 
for Rhein Neckar-
Löwen i Mannheim. 
I 2017 stod 
Danmark pludselig 
uden landstræner, da 
den siddende træner 
trådte tilbage før tid. 
I den situation blev 
Nikolaj udnævnt til 
dansk landstræner 
sideløbende med 
trænerjobbet i 
Tyskland, indtil det 
udløb i 2019. 
Kontrakten som 
landstræner gælder 
til 2024. 
 
Når man ser tilbage 
på Nikolajs 
håndboldkarriere, 
kan man kun få et 
billede af, at han har 
vadet i succes. Det 
vrimler med titler og 
mesterskaber. Men i 
dansk håndbold har 
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der vist altid huseret en lille skuffelse over, at det danske herrelandshold aldrig var nået helt til tops. 
Også det problem klarede Nikolaj. Ved VM i januar 2019, som blev afholdt dels i Danmark, dels i 
Tyskland, var han træner for et stjernespækket, suverænt landshold, der vandt alle sine kampe. I 
semifinalen blev Frankrig besejret med 38-30, og i finalen i Boxen i Herning blev det til en lige så 
sikker sejr over Norge med 31-22. 
 
 
 
 
I sommeren 2019 flyttede Nikolaj og hans familie 
ind i et dejligt hus på Thurø, og de føler alle, at nu 
er de vendt hjem til det sydfynske. ”Folk og Fæ” 
ønsker dem velkommen hjem og ønsker Nikolaj 
held og lykke med den fortsatte trænervirksomhed. 
 
 

 
 
 
 
Tekst: Olaf Søndberg   foto: Henning Philbert 
 
 

+ Nikolaj Jakobsens privatfoto
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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

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

Find mig på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

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

Tinalaursen1@live.dk

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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Portræt af en ny sponsor. 
SKÅRUP PENSIONISTFORENING. 
Tekst: Margit Løve Kølle.                                        Fotografer: Bodil Jeppesen og Henning Philbert. 

 

 

Fra venstre imod højre står Peter Jørgensen, Jette Tjelder, Marianne Hansen, Ingelise 
Petersen, Bodil Jeppesen og Keld Bøge Henriksen, der alle er medlemmer af bestyrelsen i 
Skårup Pensionistforening.

Som de fleste borgere i Skårup og omegn 
sikkert ved, har Skårup Pensionistforening til 
huse i Pensionisternes Hus på Skårup 
Stationsvej 10 i Skårup. Her mødes mange 
mennesker i løbet af året for at hygge sig 
sammen ved de forskellige arrangementer, 
som bestyrelsen planlægger og gennemfører. 
Foreningen har omkring 250 medlemmer. For 
at kunne være medlem af foreningen skal 
man enten være fyldt 60 år eller være 
førtidspensionist. ”Folk & Fæ”’s udsendte har 
været på besøg for at høre bestyrelsen om 
arbejdet, arrangementerne og begrundelsen 
for, hvorfor hvert enkelt bestyrelsesmedlem 
netop udfører et frivilligt stykke arbejde for 
denne forening.  

 

ÅRETS ARRANGEMENTER 

Igennem en årrække har der været 
tradition for, at der i 9 af årets 12 
måneder arrangeres eftermiddags- 
eller aftenarrangementer med meget 
alsidigt indhold lige fra kaffebord med 
amerikansk lotteri, fællesspisning, 
foredrag, underholdning af musikalsk 
art, hel- og halvdagsudflugter, 
modeopvisning, kortspil og 
nørkeeftermiddage. Der ligger således 
en fast plan for årets aktiviteter.  
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Bestyrelsen har dækket op og gjort klar til 
fest i Pensionisternes hus i Skårup. 

I januar inviteres til et aftensarrangement, 
hvor traktementet er 3 stk. smørrebrød og 
efterfølgende underholdning med en kendt 
musiker. 

                                                                                               
Februar byder på fastelavnsspisning og kaffe 
med fastelavnsboller og hyggemusik med en 
ofte lokal musiker.                                                                                                                                                                    

I marts er der normalt generalforsamling (dog 
undtaget her i 2020 på grund af Covid-19) 
med efterfølgende gratis gule ærter med 
tilbehør og kaffe. Til dette arrangement er 
huset normalt fyldt op.                                                                                                                                                          

April byder på påskefrokost med sild, æg og 
tilbehør samt lune retter.                                                              

I maj inviteres der på heldagsudflugt og til 
modeopvisning.                                                                           

I juni og juli holdes der sommerferie, da de 
fleste af foreningens medlemmer har travlt 
med andre aktiviteter.                                                                                                                                                        

I august inviteres til grillaften. Jørgen Erik 
Kristensen, der er formand for 

Pensionisternes Hus, tager sin store grill 
med, og pensionistforeningens bestyrelse 
sørger for alt indkøb til en festgrillaften, hvor 
der også afholdes amerikansk lotteri.                                                                                                                     

I september er det blevet tid til at invitere til 
en halvdagsudflugt. Turen har tidligere gået 
Tåsinge rundt med efterfølgende spisning i 
Bregninge Mølle og besøg på Johannes 
Larsens museum i Kerteminde. I samme 
måned afholdes efterårsmodeopvisning. En 
sådan modeopvisning er velbesøgt af 
områdets kvinder i alderen 60- 90 år.                                                                                  

I Oktober afholdes der høstfest og foredrag. 
Her i 2020 skal foreningens 50- års jubilæum 
fejres og det endda på selve dagen nemlig 
onsdag den 21. oktober. Men det fortælles 
der mere om senere i ”Folk & Fæ”.                                                                                                                                                     

I november finder årets sidste begivenhed 
sted. Det er et julearrangement med 
fællessang, kaffe, glögg og kagebord. Ved 
dette arrangement sælges der julekalendere, 
hvor man har chancen for at vinde et større 
eller mindre beløb. Denne eftermiddag er det 
en lokal person, der spiller til julens melodier.                                                                                                                                                         

I december holdes der fri. 

Skårups kendte og dygtige musiker Mads 
Toghøj har holdt koncert for en fyldt sal. 
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TRE BESYRELSER UNDER SAMME TAG. 

Nu blev det nævnt, at der normalt afholdes 
generalforsamling i marts måned. Det er 
således, at Skårup Pensionistforening 
oprindelig startede foreningens virke i 1970 i 
lokaler på Skårup Kro. Nogle få år efter var 
der virksomme mennesker i byen, der tog 
initiativ til, at der blev opført et hus til 
foreningens aktiviteter. Således opstod 
bestyrelsen for Pensionisternes Hus. Den har 
igennem alle årene haft til opgave at sørge 
for drift og vedligeholdelse af huset. Senere 
blev der – igen af nogle af sognets ildsjæle - 
taget initiativ til oprettelse af Støtteforeningen, 
som har været med til at samle penge ind til 
husets aktiviteter. Det gælder kaffe- og 
kagesalg ved Torvedagen i Skårup og 
afholdelse af julestue. Men også 
mandagsarrangementerne, hvor omkring 20-
25 mennesker fast mødes for at spille kort 
eller andre spil, og tirsdag eftermiddags-
arrangementerne hvor 10-12 personer mødes 
i ”Nørkleklubben”, hvor der strikkes, hækles 
og laves kniplearbejder. 

Blandt husets Støtter har bl.a. Annie Buch 
trukket et stort læs igennem mange år. 

Pensionisthuset blev udvidet for få år siden 
og kan i dag rumme 80 personer og er 
næsten udlejet hver weekend til familiefester, 
jubilæer og møder af diverse art. 
Arrangementerne skal ikke give overskud, 
men blot være i balance. 

HVORFOR GÅ IND I ET FORPLIGTENDE 
BESTYRELSESARBEJDE DER KRÆVER 
TID, ENERGI OG ARBEJDE? 

Ja, det viser sig her som i alle mulige 
tilsvarende frivillige foreninger, at det er 
sammenholdet og glæden ved at gøre et 
stykke arbejde for andre, der får mennesker 
til at arbejde frivilligt. At give til samfundet 
bringer glæde til én selv. At kunne gøre en 
forskel bærer ofte lønnen i sig selv, når man 
udfører arbejdet i fællesskab.  

De seks bestyrelsesmedlemmer i Skårup 
Pensionistforening giver følgende forklaring 
på, hvorfor de arbejder frivilligt i denne 
forening:                                              

 

Formand Ingelise Petersen: Jeg er født og 
opvokset med foreningsarbejde, og jeg har 
fundet det helt naturligt at gå ind i bestyrelser 
lige fra børnehaven, idrætsforeningen til 
pensionistforeningen. 

 

Næstformand Marianne Hansen blev 
opfordret til at gå ind i arbejdet. Marianne 
finder glæde ved arbejdet sammen med de 
andre i bestyrelsen og synes, det er en god 
måde at deltage i socialt arbejde på.  
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Kasserer Jette Tjelder gik ind i arbejdet på 
opfordring fra en nabo. Jette har siddet i 
bestyrelsen i 3 år. 

 

Sekretær Bodil Jeppesen blev ligeledes 
opfordret til at gå ind i bestyrelsen og har 
siddet der i 8 år. Bodil fortæller, at glæden 
opstår i det fælles arbejde 

 

Keld Bøge Henriksen blev for 10 år siden 
spurgt af Åse Jensen, om han ville overtage 
kassererposten efter hende, og Keld tog imod 
udfordringen.  

 

Peter Jørgensen blev opfordret af Ingelise 
Petersen til at gå ind i bestyrelsen.  

Det 7. medlem i bestyrelsen er Flemming Sørensen. Da 
Flemming Sørensen har besluttet sig for at trække sig på 
grund af alder ved den kommende generalforsamling, 
ønskede han ikke at blive fotograferet. 
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Betragtning over Skårups alder 
Som nogen måske husker, fejrede Skårup 700 års fødselsdag sidste år, men det var kun navnet, der holdt 
fødselsdag, da det ældste dokument, der nævner navnet Skårup (et pavebrev), er dateret 1319. Byen 
er formodentlig 4-500 år ældre. Som de fleste andre landsbyer, hvis navne ender på rup, stammer 
den nok fra vikingetiden (800-1000). 
Før Skårup blev en landsby, har der formodentlig i årtusinder været spredt bebyggelse på Skårup 
mark. Tiden fra 4000 til 1800 før vor tidsregning kalder man yngre stenalder eller bondestenalderen, 
for i den periode gennemførte man en økonomisk omvæltning, landbrugsrevolutionen. Jagt og 
fiskeri trådte i baggrunden til fordel for husdyrhold og korndyrkning.  
Den nye livsform krævede hårdt arbejde og organisation, og det samme gjorde opførelsen af de 
storstensgrave, der blev moderne i samme periode. De mægtigste bønder blev begravet i runddysser 
og langdysser med et gravkammer omkranset af tonstunge sten og en lige så tung overligger. Senere 
i perioden kom de såkaldte jættestuer med et stort underjordisk gravkammer. 
På Skårup mark har der tidligere været registreret ca 40 stendysser. Nu er der kun en tilbage, og den 
ligger på en af Maegårds marker. Her blev en storbonde gravsat for 5000 år siden, og stedet var ikke 
tilfældigt valgt, en bakketop nær kysten med en formidabel udsigt over havet til Thurø og 
Langeland. 
 
Olaf Søndberg 
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Uddrag fra – Det Skete, Anders Poulsen m.fl.1995; Red. af Jan Viuf Hansen 

Oluf Ring, & 5.maj ’45                                                      
Her kommer fortsættelsen af historierne 
omkring Seminariet og Klingstrup under den 
tyske besættelse. Denne del handler især om 
Oluf Ring og om dagene omkring 5. maj 1945.      
      I forrige og i næste nummer af Folk & Fæ vil 
du kunne læse om andre af disse historier her    
i 75-året for befrielsen. 

Uddragene om modstands-
grupperne er fortrinsvis taget 
fra bogen;   -Det skete…. 
skrevet af dengang 
medvirkende seminarie-
studerende Anders Poulsen 
(17.7.25-11.10.2016) med   
flere i 1995 i samarbejde med 
Svendborg Museum.  Det 
meste med deres egne ord, 
men klippet og forkortet til Folk 
& Fæ af Jan Viuf Hansen.                 

 
(Uddraget herunder er fra svendborghistorie.dk)                        

”I 1930 blev Oluf Ring musiklærer ved 
Skårup Statsseminarium, og her fandt 
højdepunktet af hans virke sted. Her var 
et mildt musikklima. Den enstemmige 
folkesang blev hans hjertebarn, og fra 
radioen blev han opfordret til at lave 
udsendelser en gang om måneden. Det 
blev til "Oluf Rings kor", der sendte de 
populære "Syng med os" udsendelser, 
lige til den tyske besættelse standsede 
udsendelserne. Men jorden var gødet, 
så alsangen kunne blomstre i 
besættelsestiden. 

Samtidig med hans engagerede og 
humoristiske undervisning af 
seminarieeleverne, og hans deltagelse i 
det omfattende musikliv, blev det også 
til en lang række udgivelser af hæfter 
med musik. Efterhånden blev hans 
engagementer dog så omfattende, at 
han af helbredsmæssige grunde blev 
tvunget til at skrue ned for blusset. En 
snigende sygdom tvang ham til at søge 
sygeorlov. Den 26. april 1946 døde Oluf 
Ring på Svendborg Sygehus.  
På hans grav på valgmenighedens 
kirkegård i Vejstrup findes hans minde-
sten, og i Skårup har vi Oluf Rings vej.  

Han efterlod os en kostelig skat foruden 
hans øvrige musik: Melodier til 235 
folkesange, samt til 44 børnesange. 
Prøv at slå op i højskolesangbogen og se 
efter, hvor mange steder han har sat 
sine spor. 

Oluf Ring og Marie boede i et stort 
rødstenshus, i dag, Nørremarken 27.”                   
(Uddrag fra svendborghistorie.dk) 

Modstand i Skårup 1943 – 1945  
    

 

Oluf Ring, Alsangsstævne, Statsskolen 1941, Byarkivet Horsens  

mitsvendborg.dk 
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(Tallet efter navnet oplyser hvilket nr. pågældende havde i den 
illegale militære opbygning i Skårup under Besættelsen)  

Anders Poulsen (5111)   
” Da vi troede Oluf Ring skulle       
                                  clearingmyrdes” 
”I dag kan både vi og læserne nok trække lidt 
på smilebåndet, men dengang var alvoren der. 
Overalt i landet svarede danske Hipofolk og 
tyske grupper igen (på modstandsbevægelsens 
sabotageaktioner) ved at udføre Schalburgtage 
(sprængning af dansk civil ejendom) og ved 
clearingmord på kendte danskere. (Kaj Munk 
var blevet myrdet i 1944). Lokalt blev i øvrigt 
nogle dage senere Otto og Harald Halberg, 
Svendbg. dræbt ved clearingmord. (21.apr.1945) 
 

. 

 Derfor var det ikke uden rimelig grund til 
bekymring, da vores afholdte musiklærer,  
Oluf Ring, fik en mystisk telefonopringning. 
Der blev sagt, det var fra Svendborg og at det 
drejede sig om et interview. Om han var 
hjemme. Men manden kunne ikke helt sige 
hvornår han ville komme. Fru Marie Ring 
hørte om samtalen og syntes slet ikke om den 
og mente der var noget luskeri i den sag.      
        
Resolut ringede hun til Ulf Schiøtz-Chris-
tensen på Klingstrup. Han kontaktede mig. 
Foruden os samledes en del personer om 
aftenen, herunder Aage Rosager, forstander 
Vagn Christensen, Vejstrup Ungdomsskole og 
enkelte andre, som man sagde god for. Ring 
var overrasket over at se en seminarieelev 
blandt de besøgende. Han havde ikke haft 
nogen anelse om en militær modstands-
bevægelse på stedet. Man var enige om at det 
godt kunne være en Hipo-opringning for at 

undersøge om Ring var hjemme. I så fald var 
det bedst om Ring sov ude et par nætter. Det 
var Marie enig i – men Oluf slog det hen.  
Enden blev dog at de flyttede ud for natten og 
5 svært bevæbnede seminarister bevogtede 
huset. Der skete ikke spor natten igennem. 
Ved nitiden søndag morgen gik vi hver til sit – 
våbnene som sædvanligt pakket i violinkasser.  
 

Jeg gik i seng, men efter en times tid blev jeg 
vækket af frk. Erhardi. Fru Ring havde ringet, 
at nu var Hipoerne der. Jeg sprang afsted…. 
…De folk, Rings må have sovet ved, må have 
udstyret Rings med en pistol og da Fru Ring så 
de to mænd ude på vejen mente hun, at skulle 
Oluf dø, så skulle det koste de andre noget 
også. Frem kom pistolen – ladegreb – Ring fik 
en finger i aftrækkeren – Marie bandt hans arm 
op som den var brækket.  
De to mystiske ringede på døren og Fru Ring 
lukkede dem ind. Det viste sig at være to unge 
fra Gymnasiet i Svendborg, der gerne ville 
have et interview til deres skoleblad. De to må 
antages at have været i livsfare. Dels for Rings 
i forvejen rystende hånd, og for hans aldrig før 
prøvede rolle med et våben i hånd. 
Da jeg nåede frem, gennem havedøren, var    
familien lettet og i højt humør. 
                               --o-- 

 

svendborghistorie.dk 

arkiv.dk 

Delingsførere; Laurids Møller (Skårup) tv + Aage Rosager (Vejstrup) th 

svendborghistorie.dk 
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Gestapo på Gl.Klingstrup. (15. 4.´45) 
 

…Frk. Erhardi kom styrtende op (på mit rum) 
”Der er besked fra bager Petersen. Jeg skulle 
sige, at Fru Schiøtz-Christensen (Gl. Kling-
strup) har ringet og bestilt en kransekage –    
”De” holder henne ved cykelsmeden”. Et aftalt 
signal om at noget var helt galt. … Vi måtte 
frygte at Laurids Møller, måske også Ulf 
Schiøtz-Christensen og kompagnichef Svend 
Jacobsen (Svendborg landområde) kunne være 
taget. ”Jacob” havde længe været eftersøgt, det 
vidste vi, og han opholdt sig temmelig ofte på 
Gl. Klingstrup, mens han var ”under jorden”.                       
 

Følgende er udpluk fra artikel i Svendborg Avis; 16.5.`45     
 

” Den eneste gang tyskerne var ved at være på sporet, 
var da Gestapo søndag d. 15. april foretog en razzia på 
Brændeskovgaard og Klingstrup. Ved 18.30 tiden kom 3 
vogne til Klingstrup.  
Bilerne var ved at køre forbi vejen til Gl. Klingstrup, og 
det blev Kompagnichef Jacobsens redning.  Han sprang 
ud af et vindue og satte i løb hen over markerne. 
Tyskerne skød efter ham, men han slap uskadt ned over 
Holmdrup Mose, hvor han vadede et langt stykke i 
bækken for at tyskernes hunde ikke skulle finde hans 
spor.  
Med bilerne var der en 30-40 mand, Gestapo, tyske 
soldater og Hipomænd. De omringede gården.  Forvalter 
Møller (Leder af Skårup-grupperne) kom i det samme 
cyklende hjemad fra Skårup, men anede uråd, da han 
nærmede sig, smed cyklen og løb ad skovene til. Også 
ham skød tyskerne efter, men han undslap uden at blive 
ramt.  
Gestapo foretog en grundig razzia. Deres udbytte var 
forvalterens radio og 20 kr. som de stjal.  
Forkarlen, hvis cigaretter de også stjal var i skrapt 
forhør. Men skønt han stod med 4 pistoler stukket ind i 
maven og var blevet slået i hoved af en revolver, holdt 
han tæt, og Gestapo fandt hverken de våben og 
sprængstoffer, der var skjult.”  

 

  
 

Anders Poulsen (5111)  
”Søndag d. 22.4: Øvelsesskolen og Hushold-
ningsskolen beslaglagt til tyske flygtninge.  
26.4: Ny våbensending bragt til Klingstrup. 
29.4. var jeg til drøftelse med byledelsen om 
aktionsplan i tilfælde af kamphandlinger ved 
krigsafslutningen. 
30.4: Skriftlig eksamen i matematik, der 
foregik på Ø. Åby Friskole for os elever, der 
var ”gået under jorden”. Natten blev urolig. 
Samtlige Svendborg styrker troede de skulle 
have armbind udleveret af mig. Det var en 
fejlmelding. Man måtte vente på ordre fra 
Frihedsrådet og General Eisenhowers 
hovedkvarter. 

 
1.5. var vi til eksamen også i Ø. Åby. Senere 
var jeg ude med skovfoged Skovs folk i skov-
og moseområder og vise dem gemmestederne 
for ammunition og sprængstoffer.  
Fredag d. 4.5. hørte jeg nyhederne fra England 
(BBC) på mit eget værelse kl. 20.30. Så kom 
efter en afbrydelse Befrielsesbudskabet….”  
               

”I dette Øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at 
de tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark 
har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery 
har i dette Øjeblik meddelt, at de tyske Tropper i Holland, 
Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig”        
 Artikel fra Svendborg Avis; onsdag den 16. Maj 1945             

Svend Jacobsen lytter til BBC. (filmen - Gå til modstand, juli `45) 

Anders Poulsen (med pibe) & sprængstof-gruppen. (film - Gå til modstand) 
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De første 
englændere 
ankommer til 
Svendborg       
9. maj ’45   
under stor jubel.    
(Filmcentralen) 

Karl Nielsen (5143) (4. maj aften) 
”Vi søgte straks sammen i gruppen og hentede 
vores våben i skoven. Næste morgen (5.maj) 
mødtes vi alle på Klingstrup. Derpå blev vi 
kørt til Gudme, hvor der var en tysk lyttepost. 

Overgivelsen her skete uden problemer, og 
flere gange i de følg. uger var vi på vagt her. I 
de første dage efter kapitulationen var vi flere 
gange på Haahrs skole i Svbg. Her var de folk, 
arresteret af modstandsbevægelsen, blevet 
samlet. Vi holdt vagt i gymnastiksalen, hvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de sad, og bragte dem til og fra forhør hos de 
kriminalbetjente, der nu var i funktion igen…      
… men situationen var naturligvis ubehagelig. 
En af dagene (9.maj) oplevede vi de første 
englænderes ankomst til Svendborg. De skulle 
modtage den tyske kommandants overgivelse. 
Der kom en ”jeep” med to unge officerer og et 
par ordonanser. Hele torvet i Svendborg 
sydede af begejstring… (I alt kom)…en styrke 
på et halvt hundrede englændere til byen. Da 
de skulle til parade på torvet, blev de fleste af 
dem båret i guldstol gennem gaderne. 
Begejstringen var voldsom.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
            I næste nummer fortælles om den ”tyske” soldat      
Karl Otto Meyer, der endte i Oure-Skårup og siden blev 
formand og politiker for de danske i Sydslesvig.  

På Bystævnet var flaget på halv 9.april -80 års dagen for Besættelsen. 
Tableau med orig. avis 9.4.´40 -dansk soldaterhjelm og tysk flyveblad. 

En af seminarie-modstandsgrupperne på Klingstrup m. armbind maj ’45 

Frihedsfesten på kroen i Skårup, maj 1945 (arkiv.dk) 

 

Skårup havde 
lys i vinduerne 
den 4. maj og  
der blev flaget 
på Bystævnet i    
Skårup 5. maj;        
75 års - dagen 
for Befrielsen.  . 

Fynske aviser og illegale blade fra 4.-5.-6. maj 1945. Tyskerne kapitulerer. 
Der jubles og frihedskæmperne kan iføre sig hjelm og armbind. (fotos JV) 



20 Tømrermestre 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.

Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 
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MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Jesper
24 45 43 02
❱ Spartling
❱ Malerarbejde

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

Klaus
40 35 78 40
❱ Facaderenovering
❱ Facadeafrensning
❱ Microcement
❱ Epoxy gulve
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                       Tradition i 166 år ! 
    Siden 1854 har Skårup Bylaug afholdt den traditionsrige Fastelavns-
spisning og generalforsamling. I år var det mandag d. 24. februar i 
Skårup Kultur og Idrætscenter. Aftenen, der var oppe næsten 60 
deltagere, startede med den ordinære generalforsamling.  

 

 

Ligeledes aflagde kasserer Ian Kristensen 
regnskab og fortalte at foreningens økonomi igen 
så sund ud. Så fulgte valg til bestyrelsen. Jan Viuf 
Hansen var på valg og blev genvalgt.  

Generalforsamlingen sluttede efter en time med 
at den gamle protokol gik rundt og alle skrev 
under. 

 

Artikel: Jan Viuf Hansen    Fotos: David Tejlbjærg 

Gudmund Larsen blev valgt til dirigent og styrede 
generalforsamlingen med fast og humørfyldt hånd. 
Henrik Holbech valgtes som referent og førte alt til 
protokols med sirlig skrift.  

Oldermanden i Bylauget, Jan Viuf Hansen, aflagde 
beretning om et godt og optimistisk år 2019 med 
forøget medlemstilslutning.  

På Bystævnet er ukrudtsbekæmpelsen nu blevet 
miljørigtig. Ikke mere sprøjtning.  

Bystævnet blev shinet op i foråret og Bylauget stod 
for fejringen af Dannebrogs 800 års dag.  

En minderig dag, dels på grund af sponsorgaverne fra 
Borgerforeningen (nyt flag) og Fynske Bank (4000 kr.). 
Tak til dem. Men også en tak til alle de gennemblødte 
deltagere, der trodsede torden, regn og rusk!  

 

 

 

  SSkkåårruupp  BByyllaauugg 

Ved en fejl, kom dette indslag ikke med i april-nr. 
af Folk & Fæ.  Men bedre sent end aldrig…. 
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Nu var man nået frem til det de fleste nok havde glædet sig 
til, nemlig en rigtig herreret; dejlig gammeldags oksesteg med 
løg og brun sovs. Knap 22 kg veltillavet oksesteg blev sat til 
livs – og der blev også spist grøntsager og kartofler. 

Det var Sonja og Bo, der stod for al den fantastiske mad.     
Stor tak til dem. 
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Så fulgte et foredrag om de lokale gourmetdråber af Carsten og 
Karsten fra henholdsvis Skårupøre Vingaard og Aqua Vitae Sydfyn. 
Naturligvis medbragte de smagsprøver af vin og snaps lavet på 
Sydfynske frugter. Det var to veloplagte fortællere som berettede 
om hele arbejdet med at få lavet de gode og særlige produkter af 
høj kvalitet, der er efterspørgsel på.  

 

Sidste ”officielle” punkt på aftenen var serveringen af gammelost med rom på rugbrød. I år var der endda 
fremskaffet en 21 år gammel én af slagsen (§½§?%#). Der var delte meninger om hvor lifligt den smagte…. 
Til gengæld nød alle de fremragende oste- og rullepølse-madder, der blev serveret.  Bagefter blev der 
hygget med snak ved bordene, og det hele sluttede ved halv 11-tiden.  Man var enige om at mødes til 
næste år igen og at endnu flere mænd burde møde op og få en god oplevelse.            - Oldermanden 

 

 

 

Beskæring af egetræet 
på Bystævnet 4. marts. 
Det blev meget 
professionelt udført af 
Skovgaard Træpleje og 
havde til hensigt at fjerne 
og udtynde nogle af de 
nederste grene, så der 
kommer mere lys ind på 
pladsen. Det synes jeg 
lykkedes fint.                    
.          Kristian Kølln 
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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 - ullemose@digtele.dk
www.ullemosefrugt.dk

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE
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											Nyt	fra	Damgårdsklubben	
Tekst	Hans	Rasmussen	

Foto	Peter	Rasmussen	

	

Vi	fra	Damgårdsklubben	vil	gerne	sige	stor	tak	til	personalet	på	
Damgården,	for	deres	indsats	overfor	beboerne	i	denne	
vanskelige	tid.	

Derfor	har	vi	valgt	at	det	skulle	belønnes	med	lidt	sødt	til	ganen.	

Også	beboerne	skulle	belønnes,	så	der	blev	bestilt	
underholdning	af		

Allan	Frederiksen	(tidligere	Dræsinebanden)	og	det	faldt	i	rigtig	
god	jord.	

Vi	kommer	ikke	ud	til	jer	i	år	for	at	sælge	medlemskort.	

Skal	I	bruge	bussen	Oskar,	kan	I	købe	gyldig	medlemskort	hos	chaufføren.	

Spillegilde	søndag	d.	16.	august	er	endnu	ikke	afklaret	om	det	kan	holdes.	

Se	nærmere	information	på	skærmene	i	brugsen	og	i	hallen.	

	

I	ønskes	alle	en	rigtig	god	sommer.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lederen	af	Damgården	Mai-Britt	

	

Allan	og	Gert	Ove	

Lone	Og	Hans	
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																																																					Plejehjemmet	Damgården.																																																										

																																														Fælles	bankospil	med	afstand.																																																										
På	Damgården	er	der	et	dagcenter,	hvor	der	hver	dag	kommer	en	hel	del	ældre	fra	
de	omkring	liggende	byer,	f.eks.	folk	der	bor	hjemme,	men	gerne	vil	deltage	i	
fællesskabet	der	findes	sådan	et	sted.	Folk	der	bor	i	de	tilknyttede	ældre	boliger	kan	
også	deltage	i	de	forskellige	ting,	det	kan	være	syng	sammen	eller	andre	ting.	
Bankospil	er	også	en	del	af	underholdningen,	men	nu	har	alt	været	lukket	ned	
ligesom	alt	andet	i	samfundet.	Nu	var	der	nogen	der	trængte	til,	at	der	skulle	ske	
noget.	Man	har	hørt	om	mange	ting	der	kunne	gøres	sammen,	hver	for	sig,	og	den	
ide	opstod	også	her,	nemlig	udendørs	fælles	bankospil	med	afstand.	Som	det	
fremgår,	var	det	rimelig	godt	vejr,	og	de	ældre	tog	plads	mellem	de	to	rækker	
boliger,	dels	i	haverne	og	dels	på	vejen.	Personalet	råbte	numrene	op,	og	viste	dem		
på	et	skilt.	Det	fortælles	at	det	blev	en	fornøjelig	dag,	som	flere	havde	set	frem	til.	

På	de	ældres	vegne,				
Richard	Sørensen												

																																																					Plejehjemmet	Damgården.																																																										

																																														Fælles	bankospil	med	afstand.																																																										
På	Damgården	er	der	et	dagcenter,	hvor	der	hver	dag	kommer	en	hel	del	ældre	fra	
de	omkring	liggende	byer,	f.eks.	folk	der	bor	hjemme,	men	gerne	vil	deltage	i	
fællesskabet	der	findes	sådan	et	sted.	Folk	der	bor	i	de	tilknyttede	ældre	boliger	kan	
også	deltage	i	de	forskellige	ting,	det	kan	være	syng	sammen	eller	andre	ting.	
Bankospil	er	også	en	del	af	underholdningen,	men	nu	har	alt	været	lukket	ned	
ligesom	alt	andet	i	samfundet.	Nu	var	der	nogen	der	trængte	til,	at	der	skulle	ske	
noget.	Man	har	hørt	om	mange	ting	der	kunne	gøres	sammen,	hver	for	sig,	og	den	
ide	opstod	også	her,	nemlig	udendørs	fælles	bankospil	med	afstand.	Som	det	
fremgår,	var	det	rimelig	godt	vejr,	og	de	ældre	tog	plads	mellem	de	to	rækker	
boliger,	dels	i	haverne	og	dels	på	vejen.	Personalet	råbte	numrene	op,	og	viste	dem		
på	et	skilt.	Det	fortælles	at	det	blev	en	fornøjelig	dag,	som	flere	havde	set	frem	til.	

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

Sognepræst

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

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

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist

Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger

Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende

Hverdage: kl. 08.00 – 15.00
Søndage:  kl. 09.00 – 12.00

Fotograf: Margit Løve Kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JUNI - JULI - AUGUST OG SEPTEMBER 2020

   
STIK ØJET I ØRET.   Tekst af Anders Kjærsig. 
 
Da jeg var barn, styrtede vi hjem fra skolen den sidste dag inden pinseferien. Her ventede kaos, 
mens alt blev ordnet og stillet parat i entreen, til min far var færdig med sit arbejde, og bilen kunne 
pakkes. Så gjaldt det om at smugle spil og legetøjsbiler med, som med hård hånd var sorteret fra, 
fordi der ikke var plads. Og så ellers sætte sig til rette. For turen var uendelig lang, og da jeg som 
regel ofte var køresyg, mindes jeg den ikke med speciel glæde.   
Jeg kendte hvert hus på vejen. Grinstedværket, domkirken i Viborg, turen gennem Rold skov, Ålborg 
Tårnet, Mårup gamle kirke, der altid er ved at styrte i havet, for endelig at komme til min mormors 
sommerhus i Lønstrup. Tæt ved den gamle mølle omgivet af glaspustere, der solgte deres brugs-
kunst, og de tunge træbåde langs stranden klar til at hente frisk fisk.  
Hvornår er vi der? - spurgte vi igen og igen. Og tålmodigt fortalte min mor Danmarkshistorie for 
os. Om Absalon, om Hans Tausen, om Dalgas og dyrkningen af den jyske hede, I.P. Jakobsen og Thit 
Jensen, den sidste mest for mors egen skyld. Men når vi først var fremme i tusmørket – turen tog 
dengang tre en halv time fra Vejrup til Lønstrup –, forsvandt trængslerne og kedsomheden som dug 
fra solen. Så ventede mormor nemlig med æggesnaps og nyredte senge.   

Skarup
Kirke    Sogn

oo

JUNI

Søndag d. 21. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 28. juni 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI
Søndag d.    5. juli 4. s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   12. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   19. juli 6 s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   26. juli 7. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

AUGUST
Søndag d.     2. aug,. 8. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Morten Sørensen

Søndag d.     9. aug 9. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Morten Sørensen

Søndag d.   16. aug 10. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   23. aug 11. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Øster Åby Friskole kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Skårup Skoles 7. a. kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.   30. aug 12. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.     6. sep 13. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    13. sep 14. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    20. sep 15. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    27. sep 16. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Præst vides ikke

GUDSTJENESTER OG KONFIRMATIONER

I JUNI - JULI - AUGUST OG SEPTEMBER 2020                                                     

VI OPFORDRER ALLE I SOGNET TIL AT HOLDE ØJE MED SKÅRUP KIRKES 

HJEMMESIDE, DA ÆNDRINGER LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET.   



28

   Næsten morgen 
vækkedes jeg 
af fluerne, der 
summede bag 
de brungule 
papirgardiner. Da 
gjaldt det om at 
stå tidligt op og 
løbe ud til onkel 
Jørgen, der stod 
klar i garagen, 
for at gå med 
ham på hans 

morgentur langs stranden op over klitterne og hjem 
gennem den lille skov. I al sin glans nu stråler solen - 
livslyset over nådestolen.  
Når jeg gik dér sammen med min onkel, var alt ube-
haget glemt: Den lange tur, de snoede veje, brækfor-
nemmelserne og kedsomheden. I erindringen stod 
ikke engang de historier, min mor havde fortalt. De 
dukkede først op på turen tilbage igen. Inden da skulle 
jeg imidlertid tilbringe tre dage her i mormors som-
merhus. En tid, hvis udstrækning, jeg her i skrivende 
stund, slet ingen fornemmelse har for. Hvor lang tid 
varede datidens pinseferie egentlig? Jeg husker det ikke. 
Vi husker nemlig ikke tidens gang, vi husker hændel-
serne i den. De kirker vi passerede, og de landskaber 
vi så, inklusiv de fortællinger der blev fortalt. Men ikke 
selve tiden det tog. Den forsvandt jo bare og blev til 
ingen ting. Det er hændelserne, der er tidens fylde. 
Det gælder for alt det, vi har kært: Hinanden, glæden, 
skønheden – at det ikke er tiden i sig selv, der er 
betydningsfuld, men det der fylder tiden ud.   
De voksne talte sommetider om en bekendt, de 
kaldte for Talsmanden - Helligånden. Det var altid op 
mod pinse. Vi børn kendte ikke Talsmanden. Vi havde 
ikke mødt ham ikke engang nede ved ”Guldtand”, 
den lokale strandkøbmand. Vi kendte til gengæld 
mormor, og hun kunne berette om Talsmanden, som 
om hun kendte ham. Det var feriens højdepunkt. 
Hun fortalte os børn om pinsens betydning, hvor-
dan disciplene pludseligt begyndte at tale om Guds 
herlighed på hver sit tungemål.   
Hun sammenlignede scenen fra Apostlenes Ger-
ninger med den lokale beboerforening. Her mødtes 
folk af alle slags: vendelboer og fynboer, svenskere 
og nordmænd, vestjyder og sjællændere. Og på hver 

deres dialekt fortalte de om det, som lå dem på 
sinde. Sommerhusejernes beboerforening var nemlig 
en hjertesag. Og én af de ting, der blev diskuteret, var 
havudsigten. Det gjaldt i særdeleshed for jyderne, der 
mente, at de fik astma, hvis ikke de havde havudsigt. 
Den tætte bebyggelse gav åndenød. Der skulle vidder 
til – åbne landskaber, som kun en jyde kan synge det.  
Københavnerne var mere beskedne. De var jo heller 
ikke vant til lige netop den luksus. De behøvede på 
ingen måder havudsigt og blæst. De havde nok i bøl-
gernes lyd i det fjerne. Som en københavner sagde 
til en jyde: Stik dog øjet i øret og lyt, så kan du selv 
danne dig et billede af havet.   
Vi børn synes, det var noget underligt noget at stik-
ke øjet ind i øret. Hvordan kunne man det? Mormor 
fortalte, at det var sådan, Helligånden ville det. Den 
ville fortælle os om det, vi ikke kan se, men alligevel 
danne os et billede af. Guds herlighed er nok skjult 
for vores øjne, forsatte hun, men ikke for vores ører. 
Derfor er vi nødt til at se med ørene. Den, som har 
øre at høre med, han ser, sagde mormor.   
Det syntes, jyderne var mærkeligt. De kunne ikke 
høre noget. Eller de kunne nok høre havet, men de 
kunne intet se for deres indre blik. Der opstod ingen 
billeder i det indre kamera. Hvis ikke de havde havet 
foran sig, fik det ingen plads i deres bevidsthed.    
Ifølge mormor havde de efterhånden stirret sig så 
blind på udsigten, så de knap nok kunne se havet. 
Havet var der bare. Ikke som en anelse om noget 
større og mere dramatisk, men som en triviel udsigt 
blottet for anelsens indsigt.   
Til disse beboermøder gik bølgerne højt. Alle talte i 
munden på hinanden og enhver i sit tungemål. Jyder-
ne råbte højest, sjællænderne med de mest skingre 
stemmer. Fynboerne sagde ingenting, men mente til 
gengæld hvert ord. Og dem fra Sverige var der ingen 
som forstod. Alligevel havde alle noget på hjertet. Vi 
børn elskede disse møder, specielt isen og vaflerne, 
men vi vidste også, at det snart var forbi. Bilturen lå 
og ventede forude. Pinsen varede ikke evigt.  
Vi må derfor stadig stikke øjet i øret og lytte til de 
ord, hvis vidde og styrke vi kun har en spinkel anelse 
om. Det gør blot ikke længere noget. På et tidspunkt 
skal vi nemlig se Guds herlighed ansigt til ansigt. Om 
lidt er bilturen ovre. Nu danser pinsesolen.  
 

høj- og efterskolelærer, hvor jeg kom til at arbejde 
rigtig meget med fællessangen. Her oplevede jeg 
igen og igen, hvor meget det at synge sammen be-
tød for et stort flertal af eleverne – også mange år 
efter skoleopholdet.
Derfor har det tit gjort mig en anelse trist, når jeg 
har oplevet til fx afslutninger på børnenes skoler og 
til barnedåb, bryllupper og bisættelser i Skårup kirke, 
hvor mange mennesker, der – når de pludselig be-
finder sig i en for dem tydeligt uvant situation med 
fællessang – ikke ønsker (eller tør) synge med. 
Jeg synes dybest set, at det er synd for dem, at de 
har fået et sådant fremmedgjort forhold til egen 
stemme. Det kan der være mange grunde til, men 
synd er det, for det at bruge sin sangstemme er én 
af de mest grundlæggende menneskelige ytringer. 
Det er noget af det første småbørn udforsker, når 
de pludrer og traller løs, og det er noget af det sid-
ste, der forsvinder hos gamle, demente mennesker. 
Når de tilsyneladende ikke længere kan huske noget 
som helst, og selv sproget synes at være væk, kan et 
møde med barndommens sange tænde lys i øjnene, 
og de kan ofte nynne med.
Der kan skrives meget om årsagerne til den udbred-
te modstand mod at synge, når andre kan høre det, 
men så meget desto større grund er der til at glæde 
sig varmt og dybt over, at fællessang i den grad har 
favnet danskerne og bragt dem sammen igen!
Jeg vil i et kommende kirkeblad vende tilbage med 
en uddybning af fællessangens gavnlige effekter, både 
fysiologisk og kulturelt.
Indtil da vil man igen kunne gå til gudstjeneste i 
Skårup kirke, høre berigende prædikener og deltage 
i den brusende menighedssang. Jeg glæder mig til at 
synge sammen med jer!

NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD.
Så blev det for alvor forår……. Alt springer ud 
Mere og mere dag for dag. :-)
Et kæmpe lyspunkt i denne ”Corona-tid”. En noget 
anderledes tid end de fleste nogensinde har prøvet.
Vi er selvfølgelig også opmærksomme på det. Hol-
der afstand, spritter af mv.
På kirkegården er vi godt i gang med lugning af 
gravstederne. Vi har desuden gang i en masse små 
projekter, som lige så stille bliver færdige. Inden 
længe starter hækklipningen for alvor. Så alt i alt en 
meget aktiv tid vi er midt i.
På kontoret kæmper jeg stadig med at finde de 
sidste brikker i puslespillet ”Gravstederne på Skårup 
kirkegård”. I den forbindelse vil I, der kommer på 
kirkegården, opdage, at der visse steder står pæle ud 

for nogle af gravstederne.
På disse gravsteder mangler der en brik eller to. :-)
Gravstedet kan være udløbet, og ingen har svaret 
tilbage på fornyelsesbrevet. Gravstedet kan mangle 
en debitor/gravstedsejer eller lignende. Så er du i 
besiddelse af oplysninger vedrørende disse gravste-
der, er du meget velkommen til at kontakte mig.
Go’ Sommer
Anders Drejfeldt Thomsen.

KIRKEN ER ATTER ÅBEN 
Så er der endelig atter åbent i landets kirker. 
Det har vi glædet os til.
Vi har taget alle de foreskrevne forholdsregler vedr. 
Covid19 og har indrettet kirkerummet og gudstje-
nesten på bedste vis. Derfor kan vi med ro i sinde 
åbne dørene igen til Skårup Kirke - under de aktuel-
le regler med plads til 50 personer i kirken.
Der er imidlertid enkelte arrangementer, som 
vi ikke kan gennemføre med behørig afstand 
og andre Covid19-regler. Det drejer sig om 
høstfesten den 21. juni samt diverse tårnkaffe- 
og kirkekaffedatoer indtil august 2020.
Vi forestiller os, at vi efter sommerferien starter det 
hele op igen, så vi vil gerne bede jer om at holde 
øje med kirkens hjemmeside og med kalenderen i 
kirkebladet.   På gensyn – og god sommer.
Med venlig hilsen Menighedsrådet.
 
FÆLLESSANG ER GODT.        
Tekst Erik H. A. Jakobsen, kirkesanger.

Torsdag d. 21. maj var 
det Kr. Himmelfartsdag, 
og dén dag havde vi 
i Skårup kirke igen 
egentlig gudstjene-
ste, den første siden 
Corona-nedlukningen 
af landet d. 11. marts. 
Det var en stor glæde 
og fornøjelse igen at 
være i kirkerummet til 
gudstjeneste.

Men ligesom med så mange andre områder af sam-
fundslivet er kirkegangen tilbage i ændret form. Vi 
skal stadig holde afstand, hvilket bl.a. påvirker nadve-
rens afvikling. I det hele taget tales der meget om, at 
der vil være en tid før og en tid efter Covid-19, og 
at meget vil ændre sig. Er det kun trist og sørgeligt? 
Næh – min hustru, sygeplejersken, har i årevis syntes, 
at de fleste mennesker har taget alt for let på fx 
håndhygiejnen, og dét kan man håbe på bliver bedre 
i fremtiden. I det mindste for en tid…
Undertegnede, kirkesangeren, glæder sig over, at 
fællessangen i den grad har oplevet en renæssan-
ce under nedlukningen. Jeg er jo gammel nok til at 
kunne huske morgensang i folkeskolen, og også den 
efterfølgende Indoktrineringsdebat i 1974, der (som 

jeg har forstået det) blandt meget andet resulterede 
i, at morgensangen forsvandt fra de fleste folkesko-
ler, da eleverne nu ikke længere skulle have fædre-
landssange og salmer proppet ned i halsen.  
Jeg var dog så heldig, at jeg efterfølgende fik masser 
af fællessang i kraft af et højskoleophold og mu-
sikstudium på universitetet (hvor jeg i 10 år havde 
studiejob som kirkekorsanger). Sidenhen blev jeg 

På grund af Covid19 blev orienteringsmødet om det kommende menighedsrådsvalg 
ikke afholdt i maj måned. Vi har nu fastsat en ny dato for afholdelse af mødet.                                      
Mødet afholdes, som det fremgår af dette opslag, tirsdag den 25. august 2020 kl. 
19.00 i Skårup Kirkelade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til 

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 25. august 
2020 kl. 19.00 

➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 
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   Næsten morgen 
vækkedes jeg 
af fluerne, der 
summede bag 
de brungule 
papirgardiner. Da 
gjaldt det om at 
stå tidligt op og 
løbe ud til onkel 
Jørgen, der stod 
klar i garagen, 
for at gå med 
ham på hans 

morgentur langs stranden op over klitterne og hjem 
gennem den lille skov. I al sin glans nu stråler solen - 
livslyset over nådestolen.  
Når jeg gik dér sammen med min onkel, var alt ube-
haget glemt: Den lange tur, de snoede veje, brækfor-
nemmelserne og kedsomheden. I erindringen stod 
ikke engang de historier, min mor havde fortalt. De 
dukkede først op på turen tilbage igen. Inden da skulle 
jeg imidlertid tilbringe tre dage her i mormors som-
merhus. En tid, hvis udstrækning, jeg her i skrivende 
stund, slet ingen fornemmelse har for. Hvor lang tid 
varede datidens pinseferie egentlig? Jeg husker det ikke. 
Vi husker nemlig ikke tidens gang, vi husker hændel-
serne i den. De kirker vi passerede, og de landskaber 
vi så, inklusiv de fortællinger der blev fortalt. Men ikke 
selve tiden det tog. Den forsvandt jo bare og blev til 
ingen ting. Det er hændelserne, der er tidens fylde. 
Det gælder for alt det, vi har kært: Hinanden, glæden, 
skønheden – at det ikke er tiden i sig selv, der er 
betydningsfuld, men det der fylder tiden ud.   
De voksne talte sommetider om en bekendt, de 
kaldte for Talsmanden - Helligånden. Det var altid op 
mod pinse. Vi børn kendte ikke Talsmanden. Vi havde 
ikke mødt ham ikke engang nede ved ”Guldtand”, 
den lokale strandkøbmand. Vi kendte til gengæld 
mormor, og hun kunne berette om Talsmanden, som 
om hun kendte ham. Det var feriens højdepunkt. 
Hun fortalte os børn om pinsens betydning, hvor-
dan disciplene pludseligt begyndte at tale om Guds 
herlighed på hver sit tungemål.   
Hun sammenlignede scenen fra Apostlenes Ger-
ninger med den lokale beboerforening. Her mødtes 
folk af alle slags: vendelboer og fynboer, svenskere 
og nordmænd, vestjyder og sjællændere. Og på hver 

deres dialekt fortalte de om det, som lå dem på 
sinde. Sommerhusejernes beboerforening var nemlig 
en hjertesag. Og én af de ting, der blev diskuteret, var 
havudsigten. Det gjaldt i særdeleshed for jyderne, der 
mente, at de fik astma, hvis ikke de havde havudsigt. 
Den tætte bebyggelse gav åndenød. Der skulle vidder 
til – åbne landskaber, som kun en jyde kan synge det.  
Københavnerne var mere beskedne. De var jo heller 
ikke vant til lige netop den luksus. De behøvede på 
ingen måder havudsigt og blæst. De havde nok i bøl-
gernes lyd i det fjerne. Som en københavner sagde 
til en jyde: Stik dog øjet i øret og lyt, så kan du selv 
danne dig et billede af havet.   
Vi børn synes, det var noget underligt noget at stik-
ke øjet ind i øret. Hvordan kunne man det? Mormor 
fortalte, at det var sådan, Helligånden ville det. Den 
ville fortælle os om det, vi ikke kan se, men alligevel 
danne os et billede af. Guds herlighed er nok skjult 
for vores øjne, forsatte hun, men ikke for vores ører. 
Derfor er vi nødt til at se med ørene. Den, som har 
øre at høre med, han ser, sagde mormor.   
Det syntes, jyderne var mærkeligt. De kunne ikke 
høre noget. Eller de kunne nok høre havet, men de 
kunne intet se for deres indre blik. Der opstod ingen 
billeder i det indre kamera. Hvis ikke de havde havet 
foran sig, fik det ingen plads i deres bevidsthed.    
Ifølge mormor havde de efterhånden stirret sig så 
blind på udsigten, så de knap nok kunne se havet. 
Havet var der bare. Ikke som en anelse om noget 
større og mere dramatisk, men som en triviel udsigt 
blottet for anelsens indsigt.   
Til disse beboermøder gik bølgerne højt. Alle talte i 
munden på hinanden og enhver i sit tungemål. Jyder-
ne råbte højest, sjællænderne med de mest skingre 
stemmer. Fynboerne sagde ingenting, men mente til 
gengæld hvert ord. Og dem fra Sverige var der ingen 
som forstod. Alligevel havde alle noget på hjertet. Vi 
børn elskede disse møder, specielt isen og vaflerne, 
men vi vidste også, at det snart var forbi. Bilturen lå 
og ventede forude. Pinsen varede ikke evigt.  
Vi må derfor stadig stikke øjet i øret og lytte til de 
ord, hvis vidde og styrke vi kun har en spinkel anelse 
om. Det gør blot ikke længere noget. På et tidspunkt 
skal vi nemlig se Guds herlighed ansigt til ansigt. Om 
lidt er bilturen ovre. Nu danser pinsesolen.  
 

høj- og efterskolelærer, hvor jeg kom til at arbejde 
rigtig meget med fællessangen. Her oplevede jeg 
igen og igen, hvor meget det at synge sammen be-
tød for et stort flertal af eleverne – også mange år 
efter skoleopholdet.
Derfor har det tit gjort mig en anelse trist, når jeg 
har oplevet til fx afslutninger på børnenes skoler og 
til barnedåb, bryllupper og bisættelser i Skårup kirke, 
hvor mange mennesker, der – når de pludselig be-
finder sig i en for dem tydeligt uvant situation med 
fællessang – ikke ønsker (eller tør) synge med. 
Jeg synes dybest set, at det er synd for dem, at de 
har fået et sådant fremmedgjort forhold til egen 
stemme. Det kan der være mange grunde til, men 
synd er det, for det at bruge sin sangstemme er én 
af de mest grundlæggende menneskelige ytringer. 
Det er noget af det første småbørn udforsker, når 
de pludrer og traller løs, og det er noget af det sid-
ste, der forsvinder hos gamle, demente mennesker. 
Når de tilsyneladende ikke længere kan huske noget 
som helst, og selv sproget synes at være væk, kan et 
møde med barndommens sange tænde lys i øjnene, 
og de kan ofte nynne med.
Der kan skrives meget om årsagerne til den udbred-
te modstand mod at synge, når andre kan høre det, 
men så meget desto større grund er der til at glæde 
sig varmt og dybt over, at fællessang i den grad har 
favnet danskerne og bragt dem sammen igen!
Jeg vil i et kommende kirkeblad vende tilbage med 
en uddybning af fællessangens gavnlige effekter, både 
fysiologisk og kulturelt.
Indtil da vil man igen kunne gå til gudstjeneste i 
Skårup kirke, høre berigende prædikener og deltage 
i den brusende menighedssang. Jeg glæder mig til at 
synge sammen med jer!

NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD.
Så blev det for alvor forår……. Alt springer ud 
Mere og mere dag for dag. :-)
Et kæmpe lyspunkt i denne ”Corona-tid”. En noget 
anderledes tid end de fleste nogensinde har prøvet.
Vi er selvfølgelig også opmærksomme på det. Hol-
der afstand, spritter af mv.
På kirkegården er vi godt i gang med lugning af 
gravstederne. Vi har desuden gang i en masse små 
projekter, som lige så stille bliver færdige. Inden 
længe starter hækklipningen for alvor. Så alt i alt en 
meget aktiv tid vi er midt i.
På kontoret kæmper jeg stadig med at finde de 
sidste brikker i puslespillet ”Gravstederne på Skårup 
kirkegård”. I den forbindelse vil I, der kommer på 
kirkegården, opdage, at der visse steder står pæle ud 

for nogle af gravstederne.
På disse gravsteder mangler der en brik eller to. :-)
Gravstedet kan være udløbet, og ingen har svaret 
tilbage på fornyelsesbrevet. Gravstedet kan mangle 
en debitor/gravstedsejer eller lignende. Så er du i 
besiddelse af oplysninger vedrørende disse gravste-
der, er du meget velkommen til at kontakte mig.
Go’ Sommer
Anders Drejfeldt Thomsen.

KIRKEN ER ATTER ÅBEN 
Så er der endelig atter åbent i landets kirker. 
Det har vi glædet os til.
Vi har taget alle de foreskrevne forholdsregler vedr. 
Covid19 og har indrettet kirkerummet og gudstje-
nesten på bedste vis. Derfor kan vi med ro i sinde 
åbne dørene igen til Skårup Kirke - under de aktuel-
le regler med plads til 50 personer i kirken.
Der er imidlertid enkelte arrangementer, som 
vi ikke kan gennemføre med behørig afstand 
og andre Covid19-regler. Det drejer sig om 
høstfesten den 21. juni samt diverse tårnkaffe- 
og kirkekaffedatoer indtil august 2020.
Vi forestiller os, at vi efter sommerferien starter det 
hele op igen, så vi vil gerne bede jer om at holde 
øje med kirkens hjemmeside og med kalenderen i 
kirkebladet.   På gensyn – og god sommer.
Med venlig hilsen Menighedsrådet.
 
FÆLLESSANG ER GODT.        
Tekst Erik H. A. Jakobsen, kirkesanger.

Torsdag d. 21. maj var 
det Kr. Himmelfartsdag, 
og dén dag havde vi 
i Skårup kirke igen 
egentlig gudstjene-
ste, den første siden 
Corona-nedlukningen 
af landet d. 11. marts. 
Det var en stor glæde 
og fornøjelse igen at 
være i kirkerummet til 
gudstjeneste.

Men ligesom med så mange andre områder af sam-
fundslivet er kirkegangen tilbage i ændret form. Vi 
skal stadig holde afstand, hvilket bl.a. påvirker nadve-
rens afvikling. I det hele taget tales der meget om, at 
der vil være en tid før og en tid efter Covid-19, og 
at meget vil ændre sig. Er det kun trist og sørgeligt? 
Næh – min hustru, sygeplejersken, har i årevis syntes, 
at de fleste mennesker har taget alt for let på fx 
håndhygiejnen, og dét kan man håbe på bliver bedre 
i fremtiden. I det mindste for en tid…
Undertegnede, kirkesangeren, glæder sig over, at 
fællessangen i den grad har oplevet en renæssan-
ce under nedlukningen. Jeg er jo gammel nok til at 
kunne huske morgensang i folkeskolen, og også den 
efterfølgende Indoktrineringsdebat i 1974, der (som 

jeg har forstået det) blandt meget andet resulterede 
i, at morgensangen forsvandt fra de fleste folkesko-
ler, da eleverne nu ikke længere skulle have fædre-
landssange og salmer proppet ned i halsen.  
Jeg var dog så heldig, at jeg efterfølgende fik masser 
af fællessang i kraft af et højskoleophold og mu-
sikstudium på universitetet (hvor jeg i 10 år havde 
studiejob som kirkekorsanger). Sidenhen blev jeg 

På grund af Covid19 blev orienteringsmødet om det kommende menighedsrådsvalg 
ikke afholdt i maj måned. Vi har nu fastsat en ny dato for afholdelse af mødet.                                      
Mødet afholdes, som det fremgår af dette opslag, tirsdag den 25. august 2020 kl. 
19.00 i Skårup Kirkelade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til 

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 25. august 
2020 kl. 19.00 

➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 
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   Næsten morgen 
vækkedes jeg 
af fluerne, der 
summede bag 
de brungule 
papirgardiner. Da 
gjaldt det om at 
stå tidligt op og 
løbe ud til onkel 
Jørgen, der stod 
klar i garagen, 
for at gå med 
ham på hans 

morgentur langs stranden op over klitterne og hjem 
gennem den lille skov. I al sin glans nu stråler solen - 
livslyset over nådestolen.  
Når jeg gik dér sammen med min onkel, var alt ube-
haget glemt: Den lange tur, de snoede veje, brækfor-
nemmelserne og kedsomheden. I erindringen stod 
ikke engang de historier, min mor havde fortalt. De 
dukkede først op på turen tilbage igen. Inden da skulle 
jeg imidlertid tilbringe tre dage her i mormors som-
merhus. En tid, hvis udstrækning, jeg her i skrivende 
stund, slet ingen fornemmelse har for. Hvor lang tid 
varede datidens pinseferie egentlig? Jeg husker det ikke. 
Vi husker nemlig ikke tidens gang, vi husker hændel-
serne i den. De kirker vi passerede, og de landskaber 
vi så, inklusiv de fortællinger der blev fortalt. Men ikke 
selve tiden det tog. Den forsvandt jo bare og blev til 
ingen ting. Det er hændelserne, der er tidens fylde. 
Det gælder for alt det, vi har kært: Hinanden, glæden, 
skønheden – at det ikke er tiden i sig selv, der er 
betydningsfuld, men det der fylder tiden ud.   
De voksne talte sommetider om en bekendt, de 
kaldte for Talsmanden - Helligånden. Det var altid op 
mod pinse. Vi børn kendte ikke Talsmanden. Vi havde 
ikke mødt ham ikke engang nede ved ”Guldtand”, 
den lokale strandkøbmand. Vi kendte til gengæld 
mormor, og hun kunne berette om Talsmanden, som 
om hun kendte ham. Det var feriens højdepunkt. 
Hun fortalte os børn om pinsens betydning, hvor-
dan disciplene pludseligt begyndte at tale om Guds 
herlighed på hver sit tungemål.   
Hun sammenlignede scenen fra Apostlenes Ger-
ninger med den lokale beboerforening. Her mødtes 
folk af alle slags: vendelboer og fynboer, svenskere 
og nordmænd, vestjyder og sjællændere. Og på hver 

deres dialekt fortalte de om det, som lå dem på 
sinde. Sommerhusejernes beboerforening var nemlig 
en hjertesag. Og én af de ting, der blev diskuteret, var 
havudsigten. Det gjaldt i særdeleshed for jyderne, der 
mente, at de fik astma, hvis ikke de havde havudsigt. 
Den tætte bebyggelse gav åndenød. Der skulle vidder 
til – åbne landskaber, som kun en jyde kan synge det.  
Københavnerne var mere beskedne. De var jo heller 
ikke vant til lige netop den luksus. De behøvede på 
ingen måder havudsigt og blæst. De havde nok i bøl-
gernes lyd i det fjerne. Som en københavner sagde 
til en jyde: Stik dog øjet i øret og lyt, så kan du selv 
danne dig et billede af havet.   
Vi børn synes, det var noget underligt noget at stik-
ke øjet ind i øret. Hvordan kunne man det? Mormor 
fortalte, at det var sådan, Helligånden ville det. Den 
ville fortælle os om det, vi ikke kan se, men alligevel 
danne os et billede af. Guds herlighed er nok skjult 
for vores øjne, forsatte hun, men ikke for vores ører. 
Derfor er vi nødt til at se med ørene. Den, som har 
øre at høre med, han ser, sagde mormor.   
Det syntes, jyderne var mærkeligt. De kunne ikke 
høre noget. Eller de kunne nok høre havet, men de 
kunne intet se for deres indre blik. Der opstod ingen 
billeder i det indre kamera. Hvis ikke de havde havet 
foran sig, fik det ingen plads i deres bevidsthed.    
Ifølge mormor havde de efterhånden stirret sig så 
blind på udsigten, så de knap nok kunne se havet. 
Havet var der bare. Ikke som en anelse om noget 
større og mere dramatisk, men som en triviel udsigt 
blottet for anelsens indsigt.   
Til disse beboermøder gik bølgerne højt. Alle talte i 
munden på hinanden og enhver i sit tungemål. Jyder-
ne råbte højest, sjællænderne med de mest skingre 
stemmer. Fynboerne sagde ingenting, men mente til 
gengæld hvert ord. Og dem fra Sverige var der ingen 
som forstod. Alligevel havde alle noget på hjertet. Vi 
børn elskede disse møder, specielt isen og vaflerne, 
men vi vidste også, at det snart var forbi. Bilturen lå 
og ventede forude. Pinsen varede ikke evigt.  
Vi må derfor stadig stikke øjet i øret og lytte til de 
ord, hvis vidde og styrke vi kun har en spinkel anelse 
om. Det gør blot ikke længere noget. På et tidspunkt 
skal vi nemlig se Guds herlighed ansigt til ansigt. Om 
lidt er bilturen ovre. Nu danser pinsesolen.  
 

høj- og efterskolelærer, hvor jeg kom til at arbejde 
rigtig meget med fællessangen. Her oplevede jeg 
igen og igen, hvor meget det at synge sammen be-
tød for et stort flertal af eleverne – også mange år 
efter skoleopholdet.
Derfor har det tit gjort mig en anelse trist, når jeg 
har oplevet til fx afslutninger på børnenes skoler og 
til barnedåb, bryllupper og bisættelser i Skårup kirke, 
hvor mange mennesker, der – når de pludselig be-
finder sig i en for dem tydeligt uvant situation med 
fællessang – ikke ønsker (eller tør) synge med. 
Jeg synes dybest set, at det er synd for dem, at de 
har fået et sådant fremmedgjort forhold til egen 
stemme. Det kan der være mange grunde til, men 
synd er det, for det at bruge sin sangstemme er én 
af de mest grundlæggende menneskelige ytringer. 
Det er noget af det første småbørn udforsker, når 
de pludrer og traller løs, og det er noget af det sid-
ste, der forsvinder hos gamle, demente mennesker. 
Når de tilsyneladende ikke længere kan huske noget 
som helst, og selv sproget synes at være væk, kan et 
møde med barndommens sange tænde lys i øjnene, 
og de kan ofte nynne med.
Der kan skrives meget om årsagerne til den udbred-
te modstand mod at synge, når andre kan høre det, 
men så meget desto større grund er der til at glæde 
sig varmt og dybt over, at fællessang i den grad har 
favnet danskerne og bragt dem sammen igen!
Jeg vil i et kommende kirkeblad vende tilbage med 
en uddybning af fællessangens gavnlige effekter, både 
fysiologisk og kulturelt.
Indtil da vil man igen kunne gå til gudstjeneste i 
Skårup kirke, høre berigende prædikener og deltage 
i den brusende menighedssang. Jeg glæder mig til at 
synge sammen med jer!

NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD.
Så blev det for alvor forår……. Alt springer ud 
Mere og mere dag for dag. :-)
Et kæmpe lyspunkt i denne ”Corona-tid”. En noget 
anderledes tid end de fleste nogensinde har prøvet.
Vi er selvfølgelig også opmærksomme på det. Hol-
der afstand, spritter af mv.
På kirkegården er vi godt i gang med lugning af 
gravstederne. Vi har desuden gang i en masse små 
projekter, som lige så stille bliver færdige. Inden 
længe starter hækklipningen for alvor. Så alt i alt en 
meget aktiv tid vi er midt i.
På kontoret kæmper jeg stadig med at finde de 
sidste brikker i puslespillet ”Gravstederne på Skårup 
kirkegård”. I den forbindelse vil I, der kommer på 
kirkegården, opdage, at der visse steder står pæle ud 

for nogle af gravstederne.
På disse gravsteder mangler der en brik eller to. :-)
Gravstedet kan være udløbet, og ingen har svaret 
tilbage på fornyelsesbrevet. Gravstedet kan mangle 
en debitor/gravstedsejer eller lignende. Så er du i 
besiddelse af oplysninger vedrørende disse gravste-
der, er du meget velkommen til at kontakte mig.
Go’ Sommer
Anders Drejfeldt Thomsen.

KIRKEN ER ATTER ÅBEN 
Så er der endelig atter åbent i landets kirker. 
Det har vi glædet os til.
Vi har taget alle de foreskrevne forholdsregler vedr. 
Covid19 og har indrettet kirkerummet og gudstje-
nesten på bedste vis. Derfor kan vi med ro i sinde 
åbne dørene igen til Skårup Kirke - under de aktuel-
le regler med plads til 50 personer i kirken.
Der er imidlertid enkelte arrangementer, som 
vi ikke kan gennemføre med behørig afstand 
og andre Covid19-regler. Det drejer sig om 
høstfesten den 21. juni samt diverse tårnkaffe- 
og kirkekaffedatoer indtil august 2020.
Vi forestiller os, at vi efter sommerferien starter det 
hele op igen, så vi vil gerne bede jer om at holde 
øje med kirkens hjemmeside og med kalenderen i 
kirkebladet.   På gensyn – og god sommer.
Med venlig hilsen Menighedsrådet.
 
FÆLLESSANG ER GODT.        
Tekst Erik H. A. Jakobsen, kirkesanger.

Torsdag d. 21. maj var 
det Kr. Himmelfartsdag, 
og dén dag havde vi 
i Skårup kirke igen 
egentlig gudstjene-
ste, den første siden 
Corona-nedlukningen 
af landet d. 11. marts. 
Det var en stor glæde 
og fornøjelse igen at 
være i kirkerummet til 
gudstjeneste.

Men ligesom med så mange andre områder af sam-
fundslivet er kirkegangen tilbage i ændret form. Vi 
skal stadig holde afstand, hvilket bl.a. påvirker nadve-
rens afvikling. I det hele taget tales der meget om, at 
der vil være en tid før og en tid efter Covid-19, og 
at meget vil ændre sig. Er det kun trist og sørgeligt? 
Næh – min hustru, sygeplejersken, har i årevis syntes, 
at de fleste mennesker har taget alt for let på fx 
håndhygiejnen, og dét kan man håbe på bliver bedre 
i fremtiden. I det mindste for en tid…
Undertegnede, kirkesangeren, glæder sig over, at 
fællessangen i den grad har oplevet en renæssan-
ce under nedlukningen. Jeg er jo gammel nok til at 
kunne huske morgensang i folkeskolen, og også den 
efterfølgende Indoktrineringsdebat i 1974, der (som 

jeg har forstået det) blandt meget andet resulterede 
i, at morgensangen forsvandt fra de fleste folkesko-
ler, da eleverne nu ikke længere skulle have fædre-
landssange og salmer proppet ned i halsen.  
Jeg var dog så heldig, at jeg efterfølgende fik masser 
af fællessang i kraft af et højskoleophold og mu-
sikstudium på universitetet (hvor jeg i 10 år havde 
studiejob som kirkekorsanger). Sidenhen blev jeg 

På grund af Covid19 blev orienteringsmødet om det kommende menighedsrådsvalg 
ikke afholdt i maj måned. Vi har nu fastsat en ny dato for afholdelse af mødet.                                      
Mødet afholdes, som det fremgår af dette opslag, tirsdag den 25. august 2020 kl. 
19.00 i Skårup Kirkelade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg 2020 
I efteråret 2020 skal hele landet vælge nye menighedsråd. Det gælder 
derfor også os i Skårup Kirke og Sogn. 

Kunne du tænke dig, at 

• være med til at sætte dit præg på  
o aktiviteterne i sognet 
o kirkegårdens indretning og udseende 
o fremtidens kirke i Skårup 
o eventuelle nyansættelser 
o forvaltning af ressourcerne 
o alle mulige andre ting 

• tage del i spændende debatter og beslutninger 
• deltage i et dynamisk, givende samarbejde 

Velkommen i Skårup Kirkelade til 

➢ Orienteringsmøde tirsdag den 25. august 
2020 kl. 19.00 

➢ Valgforsamling tirsdag den 15. september 2020. kl. 19 

Vi håber at se rigtig mange fra sognet – også selvom I ikke selv vil stille 
op…. og der er dejlig kaffe og kage til begge møder. 

Mvh Menighedsrådet 

Flere oplysninger om MR-valget og -arbejdet kan indhentes hos menighedsråds-
formand Helle Bøving på mail til 7679@sogn.dk eller telefon 2194 7922. 
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De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.

Sognepræst

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

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

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist

Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger

Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende

Hverdage: kl. 08.00 – 15.00
Søndage:  kl. 09.00 – 12.00

Fotograf: Margit Løve Kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JUNI - JULI - AUGUST OG SEPTEMBER 2020

   
STIK ØJET I ØRET.   Tekst af Anders Kjærsig. 
 
Da jeg var barn, styrtede vi hjem fra skolen den sidste dag inden pinseferien. Her ventede kaos, 
mens alt blev ordnet og stillet parat i entreen, til min far var færdig med sit arbejde, og bilen kunne 
pakkes. Så gjaldt det om at smugle spil og legetøjsbiler med, som med hård hånd var sorteret fra, 
fordi der ikke var plads. Og så ellers sætte sig til rette. For turen var uendelig lang, og da jeg som 
regel ofte var køresyg, mindes jeg den ikke med speciel glæde.   
Jeg kendte hvert hus på vejen. Grinstedværket, domkirken i Viborg, turen gennem Rold skov, Ålborg 
Tårnet, Mårup gamle kirke, der altid er ved at styrte i havet, for endelig at komme til min mormors 
sommerhus i Lønstrup. Tæt ved den gamle mølle omgivet af glaspustere, der solgte deres brugs-
kunst, og de tunge træbåde langs stranden klar til at hente frisk fisk.  
Hvornår er vi der? - spurgte vi igen og igen. Og tålmodigt fortalte min mor Danmarkshistorie for 
os. Om Absalon, om Hans Tausen, om Dalgas og dyrkningen af den jyske hede, I.P. Jakobsen og Thit 
Jensen, den sidste mest for mors egen skyld. Men når vi først var fremme i tusmørket – turen tog 
dengang tre en halv time fra Vejrup til Lønstrup –, forsvandt trængslerne og kedsomheden som dug 
fra solen. Så ventede mormor nemlig med æggesnaps og nyredte senge.   

Skarup
Kirke    Sogn

oo

JUNI

Søndag d. 21. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 28. juni 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI
Søndag d.    5. juli 4. s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   12. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   19. juli 6 s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   26. juli 7. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

AUGUST
Søndag d.     2. aug,. 8. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Morten Sørensen

Søndag d.     9. aug 9. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Morten Sørensen

Søndag d.   16. aug 10. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   23. aug 11. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Øster Åby Friskole kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Skårup Skoles 7. a. kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.   30. aug 12. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.     6. sep 13. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    13. sep 14. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    20. sep 15. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    27. sep 16. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Præst vides ikke

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

Sognepræst

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk
 
Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

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

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist

Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger

Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende

Hverdage: kl. 08.00 – 15.00
Søndage:  kl. 09.00 – 12.00

Fotograf: Margit Løve Kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JUNI - JULI - AUGUST OG SEPTEMBER 2020

   
STIK ØJET I ØRET.   Tekst af Anders Kjærsig. 
 
Da jeg var barn, styrtede vi hjem fra skolen den sidste dag inden pinseferien. Her ventede kaos, 
mens alt blev ordnet og stillet parat i entreen, til min far var færdig med sit arbejde, og bilen kunne 
pakkes. Så gjaldt det om at smugle spil og legetøjsbiler med, som med hård hånd var sorteret fra, 
fordi der ikke var plads. Og så ellers sætte sig til rette. For turen var uendelig lang, og da jeg som 
regel ofte var køresyg, mindes jeg den ikke med speciel glæde.   
Jeg kendte hvert hus på vejen. Grinstedværket, domkirken i Viborg, turen gennem Rold skov, Ålborg 
Tårnet, Mårup gamle kirke, der altid er ved at styrte i havet, for endelig at komme til min mormors 
sommerhus i Lønstrup. Tæt ved den gamle mølle omgivet af glaspustere, der solgte deres brugs-
kunst, og de tunge træbåde langs stranden klar til at hente frisk fisk.  
Hvornår er vi der? - spurgte vi igen og igen. Og tålmodigt fortalte min mor Danmarkshistorie for 
os. Om Absalon, om Hans Tausen, om Dalgas og dyrkningen af den jyske hede, I.P. Jakobsen og Thit 
Jensen, den sidste mest for mors egen skyld. Men når vi først var fremme i tusmørket – turen tog 
dengang tre en halv time fra Vejrup til Lønstrup –, forsvandt trængslerne og kedsomheden som dug 
fra solen. Så ventede mormor nemlig med æggesnaps og nyredte senge.   

Skarup
Kirke    Sogn

oo

JUNI

Søndag d. 21. juni 2. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 28. juni 3. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

JULI
Søndag d.    5. juli 4. s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   12. juli 5. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   19. juli 6 s. e. Trinitatis  kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   26. juli 7. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

AUGUST
Søndag d.     2. aug,. 8. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Morten Sørensen

Søndag d.     9. aug 9. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Morten Sørensen

Søndag d.   16. aug 10. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   23. aug 11. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Øster Åby Friskole kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Skårup Skoles 7. a. kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.   30. aug 12. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.     6. sep 13. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    13. sep 14. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    20. sep 15. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    27. sep 16. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Præst vides ikke
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Stjernehimlen	lige	nu	–	Sommertrekanten	og	ALMA!	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24.	

Sommertrekanten	 	

Det	er	dejligt	med	de	lyse	nætter,	der	–	
astronomisk	set	–	fortsætter	lidt	endnu,	nemlig	
indtil	6.	august.	Nu	er	det	så	lyst	om	natten	at	
stjernekiggeriet	er	begrænset.	Men	nogle	stjerner	
kan	

		

man	dog	se	omkring	midnat,	især	ved	nymåne.	
Søndag	den	21.	juni	er	det	nymåne.	Nogle	dage	
før	og	efter	nymåne	kan	du	prøve	om	du	kan	få	
øje	på	den	velkendte	sommertrekant,	bedst	hvis	
du	står	et	sted	uden	for	meget	lysforurening	fra	
gader	og	stræder.	Sommertrekanten	på	dette	
tidspunkt	ses	ganske	tydeligt	på	den	øst-
sydøstlige	nattehimmel	ved	midnatstid.	
Sommertrekanten	udgøres	af	3	stjerner	fra	3	
forskellige	stjernebilleder,	nemlig:	Deneb		fra	
stjernebilledet		SVANEN,	Vega	fra	LYREN	og	
ALTAIR	fra	stjernebilledet	ØRNEN.	Lørdag	den	20.	
juni	kl.	24:00	står	Altair	30,5	grader	over	
horisonten	i	østsydøstlig	retning	(122	grader).	De	
følgende	uger	står	sommertrekanten	højere	og	
højere	på	himlen	og	mere	og	mere	i	sydlig	
retning.	

ALMA	stiller	skarpt	på	solsystemet	og	exoplaneternes	oprindelse	

Sidste	år	blev	den	ene	halvdel	af	Nobelprisen	i	
fysik	tildelt	to	fysikere	for	den	første	opdagelse	af	
en	exoplanet,	som	er	en	jordlignende	planet,	der	
kredser	om	sin	egen	sol.	Siden	denne	opdagelse,	
der	skete	helt	tilbage	i	1990erne,	er	der	især	ved	
KEMPLER-teleskopets	hjælp	påvist	mere	end	
4000	andre	exoplaneter.	Studierne	af	stjerne-	og	
planetdannelse	har	udvidet	sig	voldsom	de	
seneste	år,	ikke	mindst	takket	være	ALMA,	som	
er	et	internationalt	teleskopprojekt	af	et	
imponerende	omfang.	
	ALMA	(Atacama	Large	Millimeter/submillimeter	
Array)	er	først	nu	fuldt	udbygget	(startet	i	2004),	
og	består	i	dag	af	66	antenner,	de	fleste	med	en	
diameter	på	12	m.	Antennerne,	der	alle	operer	i	
bølgelængder	fra	0.3-3	mm,		ligger	på	
Chajnantor-plateauet	i	5	km	højde	i	det	nordlige	

Chile	og	fordeler	sig	over	en	strækning	på	
omkring	16	km.	Ved	at	kombinerer	alle	antenner	
sammen	kan	man	opnå	en	opløsning,	der	er	mere	
en	tusind	gange	større	end	hvad	det	enkelte	
radioteleskop	kan	præstere.	Ved	ALMA’s	høje	
følsomhed	kan	forskerne	blandt	andet	bestemme	
molekylesammensætningen	af	fjerne	støvskyer	
og	stjernedannelser.	Er	der	vand	og	organisk	
materiale	derude?	–	vigtige	forudsætninger	for	at	
vurdere	om	der	er	liv	som	vi	kender	det	på	de	
mange	exoplaneter.	Hidtil	har	det	ikke	vist	sig	at	
være	tilfældet	–	men	hold	øje	med	ALMA,	der	er	
garanteret	meget	spændende	nyt	på	vej….	
	
Kilde:	Artikel	i	KVANT/April	2020	af	Jes	Jørgensen,	NBI.	
www.almaobservatory.org/en/press-release/alma-
campaign-provides-unprecedented-view-of-the-birth-of-
planets	

	 	

	

	

	

En	lille	del	af	ALMA’s	66	radioteleskoper	i	
Atacamaørkenen/Chile	

	 	

	

	

	

En	lille	del	af	ALMA’s	66	radioteleskoper	i	
Atacamaørkenen/Chile	
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Khalid Mansour
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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Hvad	får	et	ægtepar,	som	i	en	årrække	har	boet	i	

Provence,	til	at	flytte	til	Vejstrup.	

	Vi,	som	bor	her	i	området	er	fuldstændig	klar	

over,	at	vi	bor	i	et	af	de	dejligste	områder	i	hele	

Verden.	

	Men	det	er	jo	ikke	sikkert,	at	alle	mennesker	ved,	

hvor	skønt	her	er.	

2	mennesker	har	i	hvert	fald	forstået	skønheden	

ved	vores	område,	for	de	har	valgt	at	flytte	fra	

Provence	til	Vejstrup,	og	det	er	Brigitte	Blanc	

Funder	og	Werner	Funder.	

Jeg	opsøger	de	2	mennesker,	som	er	flyttet	til	

Vænget	nr.	7	i	Vejstrup	i	et	smukt	og	velholdt	

bindingsværkshus.	

	

Jeg	vil	prøve	at	finde	ud	af,	hvem	de	er	og	hvad	

der	fik	dem	til	at	tage	beslutningen	om	at	flytte	

teltpælene	til	Sydfyn.				

Jeg	starter	besøget	i	det	dejlige	hus	på	Vænget	i	

Vejstrup	med	at	spørge,	hvem	de	er.	

Kvinden	i	huset	er	Brigitte	Blanc	Funder	og	hun	er	

53	år	gammel.	

		

Brigitte	er	født	og	opvokset	i	Provence.	Hun	er	

uddannet	Bachelor	i	litteratur	og	sprog,	og	senere	

uddannet	som	Eurovejleder,	som	er	en	vejleder,	

som	skal	formidle	arbejdskraft	mellem	EU-

landene.	

Hun	blev	ansat	ved	et	jobcenter	i	Provence	

allerede	som	25-årig,	og	var	jobkonsulent	indtil	

hun	i	år	2000	blev	Eurovejleder.	

Brigitte	har	været	gift	en	gang	før,	og	har	3	børn,	

2	drenge,	som	stadig	bor	i	Frankrig	og	en	datter,	

Elisa,	som	bor	hos	Brigitte	og	Werner,	men	som	i	

øjeblikket	går	på	Brenderup	Højskole.	Datteren	

Elisa	er	24	år,	og	er	uddannet	cand.	mag	i	engelsk	

og	spansk.	Hun	er	meget	begejstret	for	at	bo	i	

Danmark,	og	har	tænkt	sig	at	blive	i	Danmark	og	

forsøge	at	finde	et	arbejde.	Hun	er	ligeledes	

meget	optaget	af	at	lære	dansk	så	hurtigt	som	

Fra Provence til Vejstrup
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muligt,	og	efter	at	have	snakket	med	hende,	er	

jeg	dybt	imponeret	over	hendes	

danskkundskaber	allerede.		

	

Werner	Funder	er	77	år	gammel,	og	er	uddannet	

cand.	mag	i	samfundsfag	og	spansk.		

	

Han	var	i	nogle	år	gymnasielærer	i	Vejle	og	

Frederikssund,	men	blev	i	1982	erhvervsvejleder	

ved	Arbejdsformidlingen.	I	1991	blev	han	ansat	i	

efteruddannelsesafdelingen	i	

arbejdsmarkedsstyrelsen	og	endelig	i	1999	blev	

han	ansvarlig	for	uddannelsen	af	Eurovejledere	i	

hele	EU-systemet.	

Werner	stoppede	sit	arbejde	i	2005,	hvor	han	

samme	år	købte	hus	sammen	med	Brigitte.	Det	

var	en	mindre	bondegård,	bygget	i	1868,	for	

øvrigt	selvsamme	år,	som	deres	hus	i	Vejstrup	er	

bygget.	

De	blev	gift	på	Gladsaxe	Rådhus	i	2006.	

Werner	har	også	været	gift	en	gang	tidligere,	og	

han	har	2	børn,	en	dreng	og	en	pige	og	3	

børnebørn	(Et	fjerde	er	på	vej).	

Jeg	spørger	dem:	”Hvor	mødte	I	hinanden?”	

Brigitte	fortæller:	”Det	er	egentlig	en	sjov	

historie,	som	fortæller	noget	om	forskellen	

mellem	Frankrig	og	Danmark.	Jeg	var,	sammen	

med	andre	Eurovejledere	til	uddannelse	i	

Bruxelles.	Vi	ankommer	hen	på	aftenen	og	

indleder	uddannelsen	med	at	spise	en	

velkomstmiddag	på	hotellet.	Tilfældigvis	kommer	

jeg	til	at	sidde	med	en	dansker	på	hver	side,	og	

får	en	hyggelig	snak	med	dem	begge.	

Næste	morgen	mødes	vi	til	uddannelsens	start,	

og	jeg	undrer	mig	over,	hvorfor	Werner	ikke	

sætter	sig	ned,	ligesom	alle	vi	andre.	

Det	viser	sig,	at	Werner	er	den	overordnede	

ansvarlige	for	vores	uddannelse,	og	at	han	bare	

byder	velkommen	og	præsenterer	kursets	

indhold.”	

Brigitte	forsætter:	”At	en	overordnet	leder	–	

uden	jakkesæt	og	slips	–	ville	have	sat	sig	

sammen	med	vi	”almindelige”	mennesker,	ville	

aldrig	forekomme	i	Frankrig,	det	er	dette	

ubehagelige	hierarki,	som	jeg	ikke	bryder	mig	om	

i	Frankrig.”	

Jeg	spørger	videre:	”Hvorfor	blev	I	så	i	Frankrig	

efter	I	blev	gift?	
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Werner	svarer:	”Det	var	meget	naturligt,	dels	

fordi	Brigitte	stadig	arbejdede	og	dels	fordi	hun	

havde	3	mindreårige	børn,	som	hun	ikke	ville	

tvinge	med	til	Danmark.”		

”Hvorfor	forlod	I	så	Frankrig”,	spørger	jeg.	

Brigitte	svarer	med	fransk	lidenskab	i	stemmen:	”	

Frankrig	er	ikke	noget	godt	land	at	bo	i	mere.	Der	

er	dårlige	politiske	forhold,	der	er	småkorruption	

overalt,	ikke	kun	om	penge,	men	også	om	

indflydelse,	besættelse	af	stillinger	til	”venner”	

osv.	Samtidig	er	systemet	dræbende	

langsommeligt,	byrokratiet	er	overvældende,	og	

man	føler	ofte	en	magtesløshed.”	

Men	Brigitte	understreger,	at	der	i	Frankrig	er	

rigtig	mange	vidunderlige	mennesker,	som	hun	vil	

komme	til	at	savne.	

Brigitte	siger	noget	meget	vigtigt,	synes	jeg	i	

hvert	fald:	”I	danskere	bor	i	et	pragtfuldt	land,	

jeres	system	fungerer,	og	I	tager	vare	på	

hinanden.	I	skal	virkelig	værdsætte	de	værdier,	

som	I	har	her	i	Danmark.”	

Jeg	kan	mærke,	at	jeg	kunne	fortsætte	samtalen	i	

flere	timer,	men	er	nødt	til	at	slutte	med	et	

enkelt	spørgsmål:	”Hvordan	befinder	I	jer	i	

Vejstrup?”	

Svaret	kommer	prompte	fra	begge	de	nye	

borgere	i	Vejstrup:	”Vi	befinder	os	rigtig	godt	her	

i	byen.	Vi	bor	tæt	ved	det	dejlige	forsamlingshus,	

som	vi	allerede	har	besøgt	flere	gange,	men	som	

desværre	er	sat	på	pause	på	grund	af	

Coronavirus,	Brigitte	går	til	danskkursus,	er	blevet	

venner	med	en	familie,	hvor	manden	er	fransk	og	

hustruen	er	dansk,	men	taler	flydende	fransk,	

Brigitte	går	til	yoga	i	Svendborg	og	hun	går	til	

strikkeklub	på	Svendborg	bibliotek.	Brigitte	

bruger	for	øvrigt	megen	tid	på	både	at	sy,	strikke	

og	eksperimentere	med	økologisk	maling.		

	

Werner,	som	har	skrevet	5	romaner,	som	for	

øvrigt	alle	kan	lånes	på	biblioteket,	får	tiden	til	at	

gå	med	at	male	og	med	at	skrive	på	en	ny	roman.	
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Samtidig	bruger	de	rigtig	megen	tid	i	den	

kæmpestore,	parklignende	have.	

	

	

Konklusionen	på	min	samtale	med	dem	er,	at	de	

ønsker	at	skabe	et	liv	i	et	sundt	miljø,	at	de	ikke	

ønsker	at	leve	isoleret,	men	blande	sig	i	

lokalsamfundet,	og	at	de	glæder	sig	til	at	få	rigtig	

mange	gode	år	i	Vejstrup.	

”Folk	og	Fæ”	ønsker	de	nye	tilflyttere	velkomne	

og	vi	håber,	de	må	falde	til	og	blive	en	del	af	vort	

lokalsamfund.		

Et	lille	hjertesuk	fra	den	nytilkomne	familie:	

Skulle	der	være	nogle	i	vort	lokalområde,	som	

kender	noget	til	historien	om	huset	på	Vænget	

nr.	7	i	Vejstrup,	så	vil	familien	Funder	meget	

gerne	høre	fra	jer.			

Tekst:	Kaj	Stillinger	

Billeder:	Henning	Philbert	
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Skulle	der	være	nogle	i	vort	lokalområde,	som	

kender	noget	til	historien	om	huset	på	Vænget	

nr.	7	i	Vejstrup,	så	vil	familien	Funder	meget	

gerne	høre	fra	jer.			

Tekst:	Kaj	Stillinger	

Billeder:	Henning	Philbert	

		

	

Samtidig	bruger	de	rigtig	megen	tid	i	den	

kæmpestore,	parklignende	have.	

	

	

Konklusionen	på	min	samtale	med	dem	er,	at	de	

ønsker	at	skabe	et	liv	i	et	sundt	miljø,	at	de	ikke	

ønsker	at	leve	isoleret,	men	blande	sig	i	

lokalsamfundet,	og	at	de	glæder	sig	til	at	få	rigtig	

mange	gode	år	i	Vejstrup.	

”Folk	og	Fæ”	ønsker	de	nye	tilflyttere	velkomne	

og	vi	håber,	de	må	falde	til	og	blive	en	del	af	vort	

lokalsamfund.		

Et	lille	hjertesuk	fra	den	nytilkomne	familie:	

Skulle	der	være	nogle	i	vort	lokalområde,	som	

kender	noget	til	historien	om	huset	på	Vænget	

nr.	7	i	Vejstrup,	så	vil	familien	Funder	meget	

gerne	høre	fra	jer.			

Tekst:	Kaj	Stillinger	

Billeder:	Henning	Philbert	
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www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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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
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At	mindes	–	gravminder.	

I	Lunden	ved	Valgmenighedskirken	står	en	lang	række	af	gravstene	fra	nedlagte	
gravsteder	–	gravsten	som	fortæller	navne,	men	som	ikke	fortæller	historien	bag	
navnene.	

Det	kunne	være	rigtig	smukt	at	lade	bevaringsværdige	gravstene	indgå	som	fortiden	i	fremtiden,	i	
historien,	udsmykningen	og	kunsten	i	det	samlede	hele,	som	er	Kirkegårdsparken,	dvs.	hele	området	med	
kirke,	kirkegård	og,	ikke	mindst	Lunden.	

	

	

	

	

For	at	kunne	lade	fortiden	være	en	del	af	fremtiden	beder	vi	i	kirkegårdsudvalget	om	din	hjælp.		
Gå	en	tur	i	Lunden,	se	på	gravstenene	og	hvis	du	kender	historierne	bag	nogle	af	dem,	vil	vi	meget	gerne	
høre	fra	dig.		
Vi	vil	gerne	bevare	historien	–	den	gode	fortælling	om	de	folk	som	er	en	del	af	kirkens	historie.	
Giv	os	del	i	din	viden,	din	fortælling	og	send	den	på	mail	eller	ring	til	kirkeværge	eller	formand	inden	
15.august.	

	

	

Velkommen	på	vandretur	med	Vejstrup	Valgmenighed.	
	

Vi	glæder	os	til	at	mødes	med	jer	tirsdag	d.1.	september	kl.	17	hos	Anni	Lolk	på	Skovmøllevej	24,	5881	
Skårup	og	begynder	turen	med	en	kort	andagt,	hvorefter	vi	går	ud	i	den	smukke	natur.	
Ligesom	sidste	år	vil	pilgrimmen	være	tema.	Der	bliver	ophold	undervejs	med	musik	og	fællessang	som	
relaterer	til	vandreturens	tema.	
Når	vi	kommer	tilbage	fra	turen,	er	der	mulighed	for	at	spise	den	medbragte	madpakke	inde	eller	ude,	
afhængig	af,	hvordan	vejret	er	og	Valgmenigheden	byder	på	kaffe/te	og	kage.	
Vi	slutter	med	en	aftensang.	
Turen	vil	være	på	max	5km	og	i	varieret	terræn.	
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Hvis	man	gerne	vil	holdes	orienteret	om,	hvilke	arrangementer	der	foregår	i	Vejstrup	Valgmenighed,	kan	man	melde	
sig	på	listen	over	dem,	der	modtager	Valgmenighedens	nyhedsbrev.	Send	din	mail	adresse	til	
kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk	og	skriv,	at	du	gerne	vi	på	listen.		

	

Efter	sommerferien	er	vores	organist	Frey	Klarskov	klar	til	at	starte	koret	”Opsang”	op	igen.	Dette	afhænger	
selvfølgelig	igen	af,	hvordan	reglerne	m.h.t.	Coronaen	ser	ud.	Vi	melder	ud,	så	snart	vi	ved	noget	om	dette.	Ingen	
tvivl	om,	at	der	går	en	masse	sangglade	rundt	og	glæder	sig	til,	at	de	igen	kan	komme	til	at	synge	kor.	

	

																																																																																				 	

	

Husk	at	der	hver	den	første	onsdag	i	hver	måned	er	månedssang	i	Valgmenighedskirken	med	skiftende	sangværter.	

Vi	mødes	kl.	17.00	og	synger	en	time	–	alle	er	velkommen.	

Grundet	den	specielle	situation	m.h.t.	Corona	virussen	blev	Valgmenighedens	udflugter	til	henholdsvis	Den	Gamle	By	
i	Århus	og	Kongsdal	Åben	Have	i	Bogense	aflyst.	Også	vores	planlagte	6	dages	tur	til	Sverige	har	vi	måtte	aflyse	–	
ingen	ved	jo,	hvornår	alt	er	så	meget	normaliseret,	så	det	er	forsvarligt	at	gennemføre	ovennævnte	oplevelser.			

Afhængig	af	hvordan	det	udvikler	sig,	har	vi	stadig	en	ide`	om,	at	vi	måske	kan	gennemføre	turen	til	Bogense	hen	på	
sommeren	–	det	vender	vi	tilbage	med	så	snart,	vi	kan	se,	om	det	kan	lade	sig	gøre	og	i	givet	fald,	hvornår	det	
tidsmæssigt	kan	blive.		

Sveriges	turen	har	vi	vedtaget	skal	gennemføres	næste	forår	–	tidspunkt,	indhold	og	pris	vil	blive	publiceret	i	de	
medier,	vi	normalt	bruger	–	Vores	Nyhedsbrev,	Valgmenighedens	hjemmesiden,	Folk	og	Fæ	samt	annonceret	i	
Ugeavisen.	

	

	

Billede	fra	sidste	års	tur	til	Irland	

	

www.vejstrupvalgmenighed.dk	

Husk	-De	Blå	Perler	
ved	Svendborg	
Forsamlingshus	d.	
15.	august	kl.	9.00-
21.00	

Sang	fra	
Højskolesangbogen	
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

 

Gennemført arrangement. 

Vi fik overstået  en rigtig hyggelig  Fastelavnsspisning med ca. 65 pers.  inden Covid-19 ramte os og hele 
Danmark lukkede ned. Der blev serveret en lækker  nakkesteg med tilbehør og kaffe med fastelavnsboller. 
Dertil stille musik til maden leveret af ”Mogens maler”                               

                                     FØLGENDE ARRANGEMENTER UDSKUDT ELLER AFLYST-                                 

Vores Generalforsamling den 18. marts i alle 3 foreninger tilknyttet huset Pensionisthuset, 
Pensionisthusets Støtter og Pensionistforeningen. Blev desværre aflyst på grund af Corona-virus.  
Så snart vi får udmelding fra Regeringen om større antal forsamlinger, vender vi tilbage med ny 
dato.  

ONSDAG, den 29. april 2020 kl.14.00- MODEOPVISNING  -AFLYST på grund COVID 19 

ONSDAG, den 13. maj 2020. FORÅRSUDFLUGT til DITLEVSDAL BISON FARM.  

Denne tur måtte desværre også aflyses på grund af Covid-19, men håber turen kan gennemføres 
til næste forår. 

Onsdag, den 19. aug. kl. 18 har vi vores årlige Grill-aften og vi satser på dette kan gennemføres, 
dog kan det blive med et max. antal pers.  og hvis reglerne tillader det.   Tilmelding senest 10.aug., 
Pris kr.100,- excl. vin, øl og vand. 

Programmet for det næste halve år bliver desværre forsinket, idet vi ikke har kunne tilrettelægge 
arrangementer og foredrag, men vil blive udarbejdet snarest muligt efter Regeringens udspil.  

Vi vil allerede nu huske jer på, at vi onsdag, den 21.okt.2020 har 50 års jubilæum og håber meget 
på at Danmark igen er kommet tilbage til normale tilstand, således vi kan holde jubilæumsfesten 
som planlagt og med fuldt hus. Sæt allerede kryds i kalenderen. Mere herom i næste Folk og Fæ.                         

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. NYT: Der 
kan nu betales via mobilpay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 7045 konto 0001304284 
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Lidt	information	fra	Skårup	Sogns	Borgerforening.	
	

Selv om vi også har været ramt af Covid-19, er der heldigvis nogle ting vi har kunne 
lave.  
 

Forsømt græsslåning, hegn osv. i byen: 
Der har endnu engang været kontakt til Peter Møller, fra Teknisk Forvaltning, 
omkring forskellige områder i byen som vi mener bliver forsømte, trods tidligere 
henvendelser. Denne gang har vi fået mail retur hvor han skriver.  
 
Hej Jørgen  

Tak for din besked. 

Vi sørger for opfølgning med græsslåning og reparation af hegn og fodhegn.  

Venlig hilsen 
 
Peter Møller 
Landskabsarkitekt 

Så	nu	håber	vi,	at	vi	snart	kan	se	forandring	i	byen,	ellers	hører	han	fra	os	igen.		
	
	
Badebroen	i	Åbyskov:	
Selv	om	vi	endelig	havde	fået	tilladelse	til	at	lade	badebroen	ligge	i	år,	mener	vi	
alligevel	i	bestyrelsen	at	det	ville	være	synd,	hvis	den	ikke	kom	op.		
Derfor	søger	vi	nogle	der	kan	hjælpe	os	med	at	få	den	sat	op	og	klar	til	brug.		
	
Så	har	du	lige	et	par	timer	i	overskud,	som	du	kunne	tænke	dig	at	hjælpe	os	med	
broen.	Så	tag	gerne	kontakt	til	Jørgen	Erik	på	telefon	62231270.		
	
	
Konfirmation:	
Normalt	har	vi	jo	flagallé	i	byen	på	st.	Bededag	for	at	fejre	byens	unge	mennesker,	
på	deres	store	dag.	Dette	blev	også	udsat	pga.	covid-19.	I	år	bliver	der	i	stedet	
konfirmation	senere	på	året	og	over	2	dage.	Dette	er	dog	ikke	en	hindring	for	at	de	
unge	mennesker	skal	fejres	med	flagallé	i	byen.		
Vi	søger	derfor	hjælp	til	op-	og	nedtagning	af	vores	flagallé,	det	tager	ikke	ret	lang	
tid	når	man	er	nogle	stykker.		
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Sådan	som	vi	er	blevet	informeret	om	så	drejer	sig	om	d.	29.	august	kl.	8.00	og	kl.	
17.00	samt	d.	5.	september	kl.	8.00	og	kl.	17.00.	Hvis	man	kan	bare	en	af	tiderne	er	
det	en	kæmpe	hjælp.		
Meld	gerne	jeres	hjælp	til	Jørgen	Erik,	på	telefon	nummer:	62231270.	
	
Kontingent	for	2020.		
Grundet	covid-19,	satte	vi	også	vores	kontingent	indsamling	på	pause,	og	selv	om	
der	nu	er	åbnet	mere	op	for	det	har	vi	alligevel	valgt	at	gøre	resten	af	turen	
anderledes	i	år,	for	at	beskytte	jer.	Vi	håber	stadigvæk	på	jeres	støtte.		
	
Der	vil	inden	for	de	næste	par	dage	komme	en	hilsen	i	jeres	postkasse,	hvor	vores	
opkræver	ikke	har	været	på	besøg	tidligere.		
I	kan	også	via	dette	opslag	støtte	os.		
Et	medlemskab	koster:	
60	kr.	for	en	familie.	&	40	kr.	for	enlig.		
Beløbet	overføres	via	mobilepay:	61363454		
NB:	Husk	at	skrive	adressen	i	kommentarfeltet!	
Så	vil	i	modtage	Jeres	medlemskort	i	postkassen	efterfølgende.		
	
	
Det	var	alt	for	denne	gang.	
	
Pas	godt	på	Jer	selv	og	hinanden.		
	
	
På	vegne	af	Skårup	Sogns	Borgerforening.	
	 Kitt	West	

Sådan	som	vi	er	blevet	informeret	om	så	drejer	sig	om	d.	29.	august	kl.	8.00	og	kl.	
17.00	samt	d.	5.	september	kl.	8.00	og	kl.	17.00.	Hvis	man	kan	bare	en	af	tiderne	er	
det	en	kæmpe	hjælp.		
Meld	gerne	jeres	hjælp	til	Jørgen	Erik,	på	telefon	nummer:	62231270.	
	
Kontingent	for	2020.		
Grundet	covid-19,	satte	vi	også	vores	kontingent	indsamling	på	pause,	og	selv	om	
der	nu	er	åbnet	mere	op	for	det	har	vi	alligevel	valgt	at	gøre	resten	af	turen	
anderledes	i	år,	for	at	beskytte	jer.	Vi	håber	stadigvæk	på	jeres	støtte.		
	
Der	vil	inden	for	de	næste	par	dage	komme	en	hilsen	i	jeres	postkasse,	hvor	vores	
opkræver	ikke	har	været	på	besøg	tidligere.		
I	kan	også	via	dette	opslag	støtte	os.		
Et	medlemskab	koster:	
60	kr.	for	en	familie.	&	40	kr.	for	enlig.		
Beløbet	overføres	via	mobilepay:	61363454		
NB:	Husk	at	skrive	adressen	i	kommentarfeltet!	
Så	vil	i	modtage	Jeres	medlemskort	i	postkassen	efterfølgende.		
	
	
Det	var	alt	for	denne	gang.	
	
Pas	godt	på	Jer	selv	og	hinanden.		
	
	
På	vegne	af	Skårup	Sogns	Borgerforening.	
	 Kitt	West	

Sådan	som	vi	er	blevet	informeret	om	så	drejer	sig	om	d.	29.	august	kl.	8.00	og	kl.	
17.00	samt	d.	5.	september	kl.	8.00	og	kl.	17.00.	Hvis	man	kan	bare	en	af	tiderne	er	
det	en	kæmpe	hjælp.		
Meld	gerne	jeres	hjælp	til	Jørgen	Erik,	på	telefon	nummer:	62231270.	
	
Kontingent	for	2020.		
Grundet	covid-19,	satte	vi	også	vores	kontingent	indsamling	på	pause,	og	selv	om	
der	nu	er	åbnet	mere	op	for	det	har	vi	alligevel	valgt	at	gøre	resten	af	turen	
anderledes	i	år,	for	at	beskytte	jer.	Vi	håber	stadigvæk	på	jeres	støtte.		
	
Der	vil	inden	for	de	næste	par	dage	komme	en	hilsen	i	jeres	postkasse,	hvor	vores	
opkræver	ikke	har	været	på	besøg	tidligere.		
I	kan	også	via	dette	opslag	støtte	os.		
Et	medlemskab	koster:	
60	kr.	for	en	familie.	&	40	kr.	for	enlig.		
Beløbet	overføres	via	mobilepay:	61363454		
NB:	Husk	at	skrive	adressen	i	kommentarfeltet!	
Så	vil	i	modtage	Jeres	medlemskort	i	postkassen	efterfølgende.		
	
	
Det	var	alt	for	denne	gang.	
	
Pas	godt	på	Jer	selv	og	hinanden.		
	
	
På	vegne	af	Skårup	Sogns	Borgerforening.	
	 Kitt	West	

Sådan	som	vi	er	blevet	informeret	om	så	drejer	sig	om	d.	29.	august	kl.	8.00	og	kl.	
17.00	samt	d.	5.	september	kl.	8.00	og	kl.	17.00.	Hvis	man	kan	bare	en	af	tiderne	er	
det	en	kæmpe	hjælp.		
Meld	gerne	jeres	hjælp	til	Jørgen	Erik,	på	telefon	nummer:	62231270.	
	
Kontingent	for	2020.		
Grundet	covid-19,	satte	vi	også	vores	kontingent	indsamling	på	pause,	og	selv	om	
der	nu	er	åbnet	mere	op	for	det	har	vi	alligevel	valgt	at	gøre	resten	af	turen	
anderledes	i	år,	for	at	beskytte	jer.	Vi	håber	stadigvæk	på	jeres	støtte.		
	
Der	vil	inden	for	de	næste	par	dage	komme	en	hilsen	i	jeres	postkasse,	hvor	vores	
opkræver	ikke	har	været	på	besøg	tidligere.		
I	kan	også	via	dette	opslag	støtte	os.		
Et	medlemskab	koster:	
60	kr.	for	en	familie.	&	40	kr.	for	enlig.		
Beløbet	overføres	via	mobilepay:	61363454		
NB:	Husk	at	skrive	adressen	i	kommentarfeltet!	
Så	vil	i	modtage	Jeres	medlemskort	i	postkassen	efterfølgende.		
	
	
Det	var	alt	for	denne	gang.	
	
Pas	godt	på	Jer	selv	og	hinanden.		
	
	
På	vegne	af	Skårup	Sogns	Borgerforening.	
	 Kitt	West	

 Kære Folk & Fæ læser!
Heldigvis går vi mod bedre tider !!!!

Corona-krisen har ramt mange rigtigt hårdt, og 

desværre er det ikke slut endnu.

Derfor kan jeg (desværre) skrive det samme, som i 

det sidste blad:

Corona-krisen har også ramt Folk & Fæ på den 

måde, at vi ikke har kunnet deltage/bringe mange af

de planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst eller 

udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den anden side af 

denne forfærdelige krise, der jo har ramt det meste 

af jordkloden.

Straks - når dette sker, er vi klar igen!!!

Kontakt redaktøren – eller en fra bladgruppen, hvis 

du har en spændende historie, du gerne vil dele med

vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til, at vi i 

dette nummer bringer en af de ”gode” historier fra 

arkivet. 

Deadline for næste blad: Mandag d. 3. august kl. 17.00

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert



45

Den frodige Have + det løse !                  Foto og tekst:  Jakob  - 

Instagram: jakjakobsen 
 
Så blev det sommer, og her i skrivende stund 
første dag i juni, står haven grøn og frodig. 
Frugttræer og og frugtbuske er afblomstret, 
og man kan nu ane årets frugthøst. Det ser 
rigtig fint ud, så nattefrosten i maj har 
tilsyneladende ikke gjort den store skade på 
frugtdannelsen, men i forhold til udplantning 
af tomater, squash, hokkaido ect. blev det 
relativt sent på grund af nattekulden. 
 

 
 
Georginer og krydderurter er i god vækst og 
lupinerne står i blomst, og som tidligere 
nævnt, er det godt at have mange forskellige 
blomster i haven. De tiltrækker insekter, og så 
kommer der flere fugle, og når der er et rigt 
dyreliv i haven, vil det vi kalder skadedyr i 
grøntsager og på frugttræer blive minimeret til 
stort set ingenting.  
Skadedyrsproblematikken er reelt kun til 
stede ved ensidigt dyrkningsmetoder, og 
bliver der så anvendt sprøjtegifte  
fjernes alle insekter, også de insekter der 
spiser skadedyrene.  
 
Vinbjergsnegle i det fugtige græs en tidlig 
morgen efter regn. 

 

 
 
I naturen er det jo sådan at mariehønen 
eksempelvis lever af bladlus, mejserne tager 
larverne fra kålplanterne, flere forskellige 
sommerfuglelarver lever af brændenælder, 
spyfluen lægger sine æg i ådsler, pindsvin 
spiser snegle,  
sådan er det jo derude i den vilde natur ! 
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Den gode balance i haven opnås ved at 
haven ikke er alt for passet, eller sagt med 
andre ord, at man sørger for, at der  
er plads til et rigt dyreliv. Det er vigtigt, at der 
er en kvasbunke, en træstamme, en 
kompostbunke og en stendynge eventuelt i et 
hjørne af haven. Har man også mulighed for 
vand i haven, er det helt perfekt; dyrene har 
ligesom os brug for vand. 
  

 
 
Jeg har set at flere og flere haveejere lader et 
stykke af haven passe sig selv, for at opleve 
hvordan naturen finder ind i haven.  
Den vilde del af haven giver et tiltrængt helle 
til de vilde planter og især til insekterne, der 
er i kraftig tilbagegang i disse år. I starten kan 
det godt være svært at vænne sig til den vilde 
del af haven, måske fordi vi har for vane, at 
alt skal være perfekt. Men prøv det, det høje 
græs med vilde blomster tager sig rigtig godt 

ud op imod det nyslåede græs og de luede 
staudebede. 
Mange havefolk har også erfaret, at blade, 
grene og andet haveaffald gør stor gavn af at 
blive i haven. Efter et par år er det omsat til 
fin gødning til havens planter, og så sparer 
man også turen til genbrugsstationen. 
 
Aspargesplanterne har nu i over en måned 
produceret til overflod, og her til Skt. Hans er 
det slut med at plukke dem. Planten skal nu 
have lov til at vokse sig stor, for at samle 
energi til næste års produktion. Den bliver op 
til halvanden meter høj og visner så ned i 
løbet af efteråret. 
De nyopgravede kartofler er også en af 
sommerens højdepunkter, og her får man så 
igen for det arbejde der er lagt i haven. De 
smager bare godt sammen med en nylavet 
løvstikkepesto: En stor håndfuld 
løvstikkeblade, en dl. olie, en halv presse 
citron, et lille friskt løg med top, ti mandler, 
det hele i blenderen smagt til med salt, peber 
og flydende honning - så er der serveret. 
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Og så til noget helt andet ! 
Hvis man går og tænker på, hvad man kan 
gøre for at hjælpe naturen og landbruget, ud 
over det man måske allerede gør, og med 
udsigt til i nær fremtid, at skulle betale renter 
af indestående på sin bankkonto, så læs lige 
lidt videre. 
Hvis vi for alvor vil skabe et bæredygtigt 
landbrug, bliver vi nødt til at skære ned på 
den animalske produktion, og dyrke flere 
grøntsager til fødevarer. 
Landbrugsarealet udgør i dag omkring 60% af 
Danmarks samlede areal, det gør Danmark til 
et af de mest opdyrkede lande i verden, og 
derfor er vi i underskud af vild natur. 
80% af det opdyrkede areal bliver brugt til at 
dyrke foder til dyr, især svin og kvæg. 
Ser man på landbrugets andel af 
bruttonationalproduktet, ligger det nu kun på 
2-3% (Faktalink) men stadig er Danmark i 
manges øjne et landbrugsland. 
Landbruget har da også været dominerende i 
samfundet i mange århundreder, og efter 
anden verdenskrig, var der omkring en halv 
mill. mennesker beskæftiget i landbruget. 
 
Men antallet af arbejdspladser er faldet 
drastisk, landbruget beskæftiger nu omkring 
2-3% af arbejdsstyrken. 
Landbruget i dag er præget af nogle få 
højteknologiske bedrifter, der nærmeste i 
mange tilfælde kan sammenlignes med 
industrivirksomheder. 
 
For at vende tilbage til det, med at hjælpe 
landbruget på vej til et mere grønt, 
bæredygtigt og økologisk foretagende, så 
findes der i øjeblikket tre forskellige initiativer, 
det er værd at se nærmere på.  
 

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, 
Foreningen Andelsgaarde og 
Jordbrugsfonden SamsØkologisk. 
 
Det handler i korthed om, at man som privat 
person kan købe aktier i projekterne, som så 
opkøber konventionelt dyrkede landbrug, 
ansætter økologisk uddannede landmænd, 
og omlægger landbruget til bæredygtig og 
økologisk drift.  
 
Man skal ikke investerer i aktierne, hvis man 
går efter store afkast, men fordi man gerne vil 
støtte den grønne omlægning, hjælpe unge 
landmænd på vej og få sikret 
landbrugsarealer mod pesteciderester, så vi 
stadig kan hente rent drikkevand op fra 
grundvandet. 
Hvis det har interesse, så gå ind på deres 
hjemmesider for at få mere detaljerede 
oplysninger. 
 

 
Naturen lader sig ikke spærre inde af hegn ! 
Idrætsanlægget i Skårup. 
 
Rigtig god sommer ! Se også “Den frodige 
Have” på Instagram under jakjakobsen. 
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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

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

2 felt
Pris: 3457,- 

pr. år
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SKÅRUP GYMNASTIK 
SÆSON 2020/2021 

Se mere info om holdene på www.skaarup-
if.dk og hold også øje 

derpå om åbning for 
tilmelding. 

 

Babygymnastik 

3-12 mdr. 
Familieholdet 

1-4 år. Opdeles efter 
alder. 

Onsdag 16.30-17.30 

 

Krudtuglerne 

Spring og rytme/lege. 

Drenge og piger 5. år-1. kl.  

Mandag 16.30-17.30 

 

 

Spring, parkour og 
rytme. 

Drenge og piger 1. kl.- 
5. kl. 

Mandag 17.45-19.00 
 

Dans 

0 kl. – 3 kl.  

Onsdag 

 

Kvindeholdet 

Torsdag 19.30-20.30 

Herreholdet 

Onsdag 19.30-
20.30 
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Skårup Musikforsyning er stolte af, at kunne præsentere følgende 
kunstnere til Mad & Musik i sæsonen 2020 – 2021: 

 

 
 

Fredag d. 11.09.20 – Søs Fenger med 
band. 
Søs Fenger har siden midten 
af 1980'erne været en af de mest 
succesrige sangskrivere og sangerinder på 
den danske musikscene.  
Hun har udgivet en lang række albums 
både solo og med gruppen News, og i 
samarbejde med andre kunstnere. 
Søs Fenger kommer med sin trio og spiller 
en intim koncert i Skårup. 
 
 

 
 

Fredag d. 06.11.20 – Claus Hempler. 
Claus Hempler var forsanger i det kendte 
Fynske band Fielfraz omk. 1990. 
Han har gennem 00´erne haft en fast 
fanskare, der elskede hans fantastiske 
musik med engelsksprogede tekster. 
Med afsæt i toppen af Poppen i 2018 
udgav han sidste år det meget 
anmelderroste album: 
”En kuffert fuld af mursten.” 
Claus Hempler var et af hovednavnene på 
de aflyste Heartland - og Skarø festivaller. 
 

 
 

Fredag d. 22.01.21: No Direction Home. 
Vi vil gerne hylde Bob Dylan, som fylder 
80 år i 2021. 
Derfor har vi inviteret det odenseanske 
Bob Dylan kopiband: No Direction Home, 
som har den lokale Rosa Duedahl fra 
Skårup med på klaver og keyboard 
No Direction Home fortolker Dylans 
musik, hvilket betyder nye og meget 
spændene udgaver af Dylans musik. 
Bandet lover, at de vil spiller tophittet: 
”Like the Rolling Stone” 
 

 
 

Fredag d.19.03.21 – Klaus Handsome og 
Gadens løse Fugle. 
Den lokale kunstner Klaus Handsome er 
kendt for sine finurlige sangtekster. 
Han bliver bakket op af det legendariske og 
super professionelle band Saybia, som efter 
bruddet med Søren Huus nu spiller  sammen 
med Klaus Handsome.  
Så vi ser frem til at kunne præsentere dette 
spændende mix af en lokal kunstner bakket 
op af et meget rutineret og velspillet band. 
 

Alle billetter er i salg på billet.dk, - og du kan bruge Mad & Musik som en gave. 
 
Klip, klip, klip ------ Denne side er til opslagstavlen på køleskabet m.m.!! 
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Corona-venlig koncert med Søs Fenger i Skårup. 
 
Skribent: Torben Hansen 

 
 
Vi i Skårup Musikforsyning har besluttet at gennemføre koncerten med Søs Fenger fredag d. 11/9  
og selvfølgelig under forudsætning af, at vi på det tidspunkt må forsamles 200 mennesker! 
 
Vi har lavet en aftale med SKI om at flytte koncerten ind i hallen for at opfylde afstandskravet på          
1 meter mellem hver publikummer!  
Derudover vil vi udsende div. informationer vedr. koncerten gennem billet.dk, som har 
mailadresserne på dem, der har købt billetter! 
 
Til de koncerthungrende personer, som endnu ikke har købt billet til denne koncert, kan jeg i 
skrivende stund oplyse, at der nu kun er 32 billetter tilbage på www.billet.dk.  
 
 
Vi støtter musikken i Skårup: 

Tak til vores sponsorer: 
• Skårup Autoservice, Vildmarken 1, 5881 Skårup (Ny sponsor! og tak for det) 
• Spånlundgård, Nyborgvej 350, 5881 Skårup 
• Have & Parkcenter Svendborg ApS, Tvedvej 170, 5700 Svendborg 
• Skårup Autohandel, Nyborgvej 489, 5881 Skårup 
• Auto-Centrum Skårup, Østergade 60-62, 5881 Skårup 
• SkårupGrafisk, Mølmarksvej 173, 5700 Svendborg 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 KKrriissttiiaann  KKøøllllnn    
TTllff..  4400771111334444  

AAggrrooNNaattuurr  
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• 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

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk
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Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Fyns
Havedam ApS

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

Fyns Havedam ApS • Knarreborg Møllevej 8 • 5883 Oure
www.fynshavedam.dk  • info@fynshavedam.dk
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
 

Vi håber på Sankt Hans i juni? 
Af formand for forsamlingshuset Arne Jensen. 
 
Vil Mette lade os brænde bål? 
Forsamlingshuset og Åbyskov Strandcamping 
har de senere år samarbejdet om Sankt Hans 
bål, men i år hænger det i en ”tynd tråd”. 
 
Det hele afhænger af, hvor mange vi må 
samles. Hvilket vi ikke ved noget om i 
skrivende stund.  Hvis forsamlingsforbuddet 
ikke ændres væsentligt, får vi ikke noget bål. 
Vi håber det bedste.  Følg med på forsam-
lingshusets hjemmeside:  
www.aabyskov-forsamlingshus.dk  
og opslagene ved indfaldsvejene.  Vi håber 
også vi kan få husstandsomdelt en flyer med 
informationer om husets kommende aktivi-
teter. 
 
Jeg ønsker alle en god sommer og håber at vi 
snart kan mødes igen. 
 

 
▄ 

 
Det gik ikke som vi havde håbet i marts, 
april og maj? 
Foreløbigt omsætningstab på ca. 50%. 
 

▀ 
 

Hvordan har månederne været? 
 
I sidste nummer af F&F skrev vi noget om de 
aktiviteter vi forventede skulle gennemføres 
frem til  Sankt Hans.  Det vi havde håbet på 
var at kunne gennemføre foredraget med 
Christian Libergreen den 19. maj, men det 
måtte aflyses på grund af forsamlingsfor-
buddet. Hvilket også gjaldt fredagsbaren i april 
og maj. 
 
Det kunne måske endda gå, men vi er i den 
situation, at alle lejeaftaler er blevet annulleret, 
heldigvis har flere kunne finde en anden dato 
efter sommerferien.  Dette giver dog ikke flere 
penge i kassen, hvorfor huset må betegnes som 
økonomisk nødlidende, idet omkring 50% af 
omsætningen mangler på nuværende tids-
punkt.   

 
Vi håber at en del af det der mangler vil kunne   
indhentes i løbet af året, men det lader sig kun 
gøre, hvis der sker en væsentlig lempelse af 
forsamlingsbegrænsningerne og der bliver god 
søgning til husets arrangementer og ikke 
mindst:   
              
At medlemmerne fornyer deres medlem-

skab.    
  
At vi kan få indsamlet penge.  
 
Endvidere håber vi at Svendborg kommune vil 
givet et ekstraordinært tilskud til forsamlings- 
husene i 2020. Vi undersøger naturligvis også 
muligheder for at søge forskellige fonde, men 
her vil der sikkert være mange om buddet i år.  
 
Hvad kan der gøres for at støtte forsam-
lingshuset? 
 

 Forny eller tegn et medlemskab.  Det koster 
100 kr. pr. person og gælder frem til general-
forsamlingen i marts 2021.  
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     Beløbet kan indsættes på konto i Fynske 
Bank: Reg. 0819 konto 8190155405 eller 
MobilePay 63 997.  Da vi skal betale gebyr 
for hver transaktion, ser vi os nød til at 
opkræve et gebyr på 2 kr. pr. betaling via 
MP. Husk at oplyse din adresse ved 
betalingen, da denne bruges til at registrere 
medlemskabet korrekt. 

 
 En anden måde at støtte på, er at indbetale et 

beløb til forsamlingshuset konto i Fynske 
Bank, mærket gave. Reg. 0819 konto 
8190155405.  Beløb, uanset størrelse, vil 
være kærkommen.  Bidragene vil i alle 
tilfælde være med til at forbedre huset 
økonomi. 

▀ 

Kommer der til at foregå noget i 
forsamlingshuset de kommende 
måneder? 
Alt afhænger af forsamlingsbegrænsningerne 
udstukket af myndighederne.  I skrivende stund 
er det vanskeligt at melde klart ud om mulige 
arrangementer frem til august. 

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i 
marts måned, men blev aflyst.  Vi vil meget 
gerne undgå at udskyde generalforsamlingen til 
efter sommerferien, men nogen sikker mulighed 
i juni er der ikke, men følg med på forsam-
lingshusets hjemmeside: 
 www.aabyskov-forsamlingshus.dk,  
skiltningen ved indfaldsvejene og den 
orienterende flyer, der husstandsomdeles så 
snart der er noget nyt at berette. 

▄ 

Vær opmærksom på nogle af de 
kommende arrangementer! 

Under forudsætning af, at det er muligt 
planlægges afholdt foreløbig følgende arrange-
menter: 

Fredagsbar den 7. august kl. 16-18. 
 
Reserver tirsdag den 18. august, hvor vi 
håber at kunne tilbyde et spændende 
foredrag. Følg med på hjemmesiden. 

   Den 4. september kl. 16-18 fredagsbar. 
 
Onsdag den 9. september kl. 19.00 er der 
fortælleaften i samarbejde med Svendborg 
Bibliotek. 
 
Fredag den 25. september kl. 18.00 støtte-
gruppen arrangerer fællesspisning. 
 
Søndag den 4. oktober afholder støttegruppen 
Loppemarked for børn kl. 10-12. 
 
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 en under-
holdende aften med skuespilleren Trine 
Gadeberg.  Støt op om forsamlingshuset.  Der 
kan allerede nu købes billetter til denne aften på 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk/. 
 
Den 9. oktober kl. 16-18 Fredagsbar. 
 
Mandag den 2. november kl. 17-19:  Støtte-
gruppen arrangerer Halloween for børn. 
 
Torsdag den 5. november kl. 19 afholdes det 
årlige Andebanko. 
 
Lørdag den 28. november er der fællesspisning 
og John Mogensen Jam.  Støt op om 
forsamlingshuset og køb allerede nu billetter på 
 https://aabyskov.nemtilmeld.dk/. 
 
Torsdag den 3. december kl. 19: Støttegruppen 
afholder julebanko. 
 
Den 4. december k. 16-18 er der julefre-
dagsbar. 
 
Tirsdag den 22. december er der vores årlig 
juletræ. 
 

▄ 
 

Bestyrelsen ser frem til at vi igen kan 
åbne forsamlingshuset for såvel private 
fester som andre bruge af huset. 
 
Hjælp til med at vi fortsat kan være ”Det 
levende forsamlingshus”.  Uden brugere 
intet liv. 
 
Vel mødt i huset.                                      ▄ 
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Tekst: Vibe / Fotos: kunstnernes egne og Vibe 

 
I starten af marts måned hængte Kurt Servé sine fine 
oliepastelmalerier op i foyeren i SKI.  Stort set lige si-
den har Kulturcenteret været lukket pga. coronaen. 
Da Kulturcenteret følger regeringens påbud, holdes 
der lukket indtil andet tillades.  

Derfor har vi valgt at lade Kurts billeder hænge , så 
besøgende kan se dem, når SKI åbner igen. Mandage 
og onsdage , hvor biblioteket, nu er åbnet, har biblio-
teksgæster mulighed for at nyde de stemningsfulde, 
nordiske malerier. 

Som omtalt i sidste nummer af Folk & Fæ, åbner vi op for en ny udstilling samtidig med, at Skårup Kultur– og 
Idrætscenter kan åbne. Ingen ved jo præcis hvornår, men sikkert er det, at det bliver Olaf Søndbergs fine akva-
reller fra Asien og Skårup, som vi får at se. I forbindelse med åbningen af udstillingen holder Olaf fernisering. 
Måske kan vi nå at annoncere datoen i  næste nummer af Folk & Fæ, men under alle omstændigheder vil det 
stå på skærmen over kasserne i SuperBrugsen, i aktivitetskalenderen og i Kulturnaut for Svendborg. 
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KANDIS 22.MAJ 2020 
Kort referat: AFLYST DESVÆRRE. 

For mange årets fest – hvor tager man ellers hen og får en 
svingom. 

MEN:  Vi er klar igen den 14. maj 2021. 

Vi havde i udvalget tilbudt alle 555 tilmeldte – UDSOLGT – 

Pengene retur eller lade dem stå til næste års fest. 

I skrivende stund 1. juni kl. 12.00 som også er deadline for 
tilbagebetaling -  har 123 ønsket det, men heraf har 83 reserveret 
til 2021. 

FAKTA:  40 billetter tilbage, så vent ikke forlænge med at 
kontakte Arne 30 54 13 72, hvis I vil med næste år. 

På Kandisudvalgets vegne 

Arne Møller Larsen. 
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Vejstrup er klar igen! 
(Tekst: Elisabeth Antonsen – billeder: Elisabeth Antonsen og Gråbrødre Arkitekter) 

 

Der er stadig ret stille i Vejstrup 

Forsamlingshus - som der har været i godt 

et par måneder, siden Corona angreb 

landet, og de fleste af forårets aktiviteter 

måtte udsættes. Det gælder både private 

fester og foreningens arrangementer.  

Foreningen ligger dog ingenlunde stille. 

Kreativiteten blomstrer, som den længe har 

gjort i Vejstrup under mottoet ”Vi vil 

Vejstrup” – parat til at gå i aktion, så snart 

Coronarestriktionerne gav mulighed for det.  

I skrivende stund har foreningen 

annonceret sit første store arrangement 

efter den totale nedlukning. Det bliver intet 

mindre end en eksklusiv koncert med pop-

rockorkesteret Moonjam fredag den 19. 

juni! Man kan læse mere om koncerten og 

køb af billetter på 

www.vejstrupforsamlingshus.dk og 

Facebook ”Det sker i Vejstrup, Fyn”. Måske 

kan man være heldig, at der stadig er en 

billet eller to. 

 

 

 

 

Vejstrup mod Corona 
Siden den 21. marts har borgere landet 

over taget del i ”Danmark hejser flaget for 

sammenhold mod Corona” og hejst 

Dannebrog hver lørdag. Det har også 

borgere i Vejstrup gjort. 

 

 
 

Vejstrup Forsamlingshus hejser selvfølgelig 

også flaget for at vise, at i Vejstrup passer 

man på hinanden. Det er ikke mindst vigtigt 

at have opmærksomhed på hinanden i 

denne tid, hvor landet igen lukker op, og 

hvor samfundssind og sammenhold er 

vigtigere end aldrig før, hvis ikke Covid19 

skal vende tilbage med fornyet kraft. 
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Lys i vinduerne 
Mange arrangementer skulle have været 

afholdt for at fejre 75året for Danmarks 

Befrielse, men måtte aflyses. Vejstrup 

Forsamlingshus begrænsede sig til at sætte 

lys i forsamlingshusets vinduer mod 

gadekæret og vejen og opfordrede byens 

borgere til at gøre det samme.  

 

 
 

Hvis man gik en tur rundt i byen den 4. maj 

om aftenen, kunne man se, at rigtig mange 

fulgte opfordringen – og en hel del lagde 

også billeder på Facebooksiden ”Vejstrup 

Forsamlingshus, Fyn”, hvor man kan dele 

oplevelser fra forsamlingshuset og 

foreningen.  

 

Vejstrup spiser sammen - hver 

for sig 
I 2019 så et nyt, succesfuldt initiativ 

dagens lys i Vejstrup Forsamlingshus. 

”Vejstrup spiser sammen” fik en fantastisk 

tilslutning fra starten, og ved den sidste  

 

fællesspisning inden Coronaens angreb, 

deltog 70 borgere i arrangementet.  

Ærgerligt var det derfor, at ”Vejstrup spiser 

sammen” måtte lukke midlertidigt ned, men 

så meget mere glædeligt var det, at 

konceptet genopstod i tilpasset form i 

forbindelse med Store Bededag.  

Takket være et friskt initiativ kunne 

Vejstrup Forsamlingshus nemlig indbyde til 

”Store Hvedeaften” og tilbyde Vejstrups 

borgere at spise varme hveder sammen – 

men hver for sig! 

Hvederne blev fremstillet i 

forsamlingshusets køkken og oveni købet 

bragt ud til dem, der havde bestilt.  

 

 
 

Udover betaling for hvederne blev man 

opfordret til at støtte med et ekstra beløb 

for at hjælpe forsamlingshuset gennem 

Coronatiden.  

Der blev bestilt og bagt 332 hveder, og det 

gav blod på tanden for Jane, der havde 

påtaget sig køkkentjansen. 
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Derfor gik hun i køkkenet igen den følgende 

onsdag lavede aftensmad til ”Vejstrup 

spiser sammen – hver for sig”.  

34 Vejstrupborgere spiste med og fik 

serveret rødspættefileter, nye kartofler og 

persillesovs. Der kunne tilkøbes salat, hvis 

man ønskede lidt mere grønt. 

 

 
Ligesom til ”Store hvedeaften” opfordredes 

man til at runde op, når man betalte, for på 

den måde at give en hånd til driften af 

Vejstrup Forsamlingshus.  

 

Ombygningen 
Heldigvis nåede den årlige 

generalforsamling i Vejstrup 

Forsamlingshus lige nøjagtig at blive 

afholdt, inden Danmark lukkede ned. Her 

fik bestyrelsen enstemmig tilslutning til 

planerne for ombygningen og til at 

fortsætte det videre arbejde. Byggegruppen 

har derfor kunnet arbejde videre med 

planerne for renoveringen af huset. Det 

første mål er at få skaffet den nødvendige 

finansiering, og der er god gang i at få 

sendt fondsansøgninger af sted i 

samarbejde med fundraiser Pia 

Skovshoved. Møderne har naturligvis være 

afholdt med afstand og derfor som 

telefonmøder. 

 

 
 

Som rådgivere på byggeprojektet har 

forsamlingshuset valgt Gråbrødre 

Arkitekter, der har udarbejdet det oplæg, 

der bruges i fondssøgningen. Rådgiverne er 

i god dialog med Svendborg Kommunes 

byggesagsafdeling, og byggegruppen 



60

venter for tiden spændt på en 

tilbagemelding om, hvorvidt arbejdet kan 

fortsætte i samme retning frem mod en 

egentlig byggetilladelse. 

 

 
 

Det planlagte salg af Folkeaktier måtte som 

så meget andet udskydes til efteråret på 

grund af Corona, og også her holder 

foreningen fanen højt og tror på borgernes 

fortsatte opbakning. 

 

Økonomien 
Vejstrup Forsamlingshus er, som 

kommunens øvrige forsamlingshuse, også 

ramt på økonomien som følge af manglende 

indtægter fra udlejning og arrangementer.  

Foreningen er imidlertid heldig at have fået 

oparbejdet en generelt god økonomi, og 

forsamlingshusets sponsorer bakker også 

som sædvanligt op med bidrag.  

Flere aflyste lejemål er flyttet til efteråret, 

og foreningen er meget taknemlig over den 

opbakning, som også på denne måde vises 

forsamlingshuset og indgyder optimisme og 

tro på fremtiden. 

Vejstrup Forsamlingshus kan som følge af 

opbakningen klare sig igennem en periode 

– dog naturligvis afhængig af, hvor længe 

restriktionerne kommer til at sætte grænser 

for aktiviteterne. Forsamlingshuset glæder 

sig derfor også over de drøftelser, der 

finder sted i Svendborg Kommune, ang. 

støtte til forsamlingshusene.  

 

Vejstrup vil videre 
Coronapausen har naturligvis medført 

megen usikkerhed om, hvornår 

forsamlingshuset igen kunne byde indenfor 

i et antal, der kunne bære koncerter og 

andre større arrangementer; men det har 

ikke afholdt foreningen fra at gøre 

forberedelser og lægge planer.   

Dels håber man at kunne flytte en del af 

forårets aktiviteter til efteråret, dels at 

kunne afholde både nye og traditionelle 

arrangementer. 

De aktiviteter, der påtænkes i efteråret 

2020, tæller således blandt andet 

livestreamede foredrag, koncert med 

Gasbox, eventyreftermiddag for børn og 

forældre med Josefine Ottesen, Lan-party, 

loppemarked, Vejstrup spiser sammen og 

adventshygge.  

Og hvem ved – måske dukker der endnu 

flere nye initiativer frem? 

Få datoer er fastsat, men man vil kunne 

finde informationer, så snart de foreligger, 

på www.vejstrupforsamlingshus.dk og på 

Facebooksiden ”Det sker i Vejstrup, Fyn”. 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

DYREHANDEL
APS

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Nogen gange skal man passe på med at skue 
hesten på hårene… 
Med disse hjemmestrikkede ord i baghovedet 
drog Deres udsendte 
af sted til et spæn-
dende besøg på 
Kilenvej mellem 
Brudager og Gudme. 
Her bor nemlig 
Europamesteren i 
Seniordressur for 
fjordheste, An-
ne-Mette Eskildsen 
sammen med sin 
mand, Lennarth, 
deres to døtre, 
tvillingerne Emilie 
og Silje og så Anne-
Mettes to dejlige 
Fjordheste, Mørk-
gårds Sultan og 
Ariel. Missionen for 
dette besøg var at 
afdække baggrunden 
for Anne-Mettes 
imponerende 
resultat, da hun i 
dagene fra den 4. 
til den 7. august 
vandt Europamesterskabet i Seniordressur 
for fjordheste.
Og så må Deres udsendte ærligt vedgå sine 
slet skjulte fordomme udi ridning og heste-
racer og hvilke heste, der egner sig til hvad. 
For fjordheste og dressurridning….? Og er fjord-
hestene ikke oprindeligt avlede til at trække 
tømmer ud fra uvejsomme skovområder i 

det norske? Men altså: nogen gange skal man 
passe på med at skue hesten på hårene. Og 
som Anne-Mette slår fast tidligt i samtalen: 

”Den tid er for 
længst forbi, da 
man bare anså 
fjordhestene for 
nogle små, gule 
uldtotter, der tum-
lede omkring på 
pløjemarker og var 
gode til hyggerid-
ning og tidsfordriv. 
Der er sket virkelig 
meget inden for 
fjordhesteavlen. I 
vores danske avls-
forbund har man 
gennem årene 
formået at udvikle 
fjordhesten til en 
moderne småheste-
race, der virkelig 
kan begå sig på 
stævnebanerne. 
Og hvis man kigger 
på resultaterne 
i dressurridning 
inden for dressur 

for fjordheste har de danske ekvipager vist, 
at Danmark er førende i at avle fjordheste til 
sport.”
Mens Anne-Mette taler sig varm i vinterens 
grå regngus, betragter Deres udsendte med 
stor begejstring Anne-Mettes to dejlige fjord-
heste, der er ved at blive luftede. Det sker 
i en af de flotte folde, der sammen med de 

    Sultan
 den Mægtige
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moderne og velindrettede staldbygninger sig-
nalerer, at her er der virkelig tale om et sted, 
hvor kvalitet og sportslige ambitioner går 
hånd i hånd med den daglige kontakt med 
hestene og glæden ved at 
have ridning som hobby. 
”Og glem alt om at kalde 
fjordhestene for
”nordbakker”. ”Det 
hedder ”fjordheste”,” 
smiler Anne-Mette - og på 
spørgsmålet om, hvem i 
familien, der ellers er bidt 
af en gal hest, svarer 
Anne-Mette prompte: 
”Det er kun mig! De an-
dre i familien synes da, at 
det er spændende at føl-
ge mig og hestene, men i 
det daglige er det mig, der 
står for det hele. Det er 
min store interesse og 
lidenskab. Så jeg lægger 
virkelig mange timer i ar-
bejdet med at være tunet 
helt ind på de ride-
konkurrencer, Sultan og 
jeg deltager i. Ud over 
den daglige pasning er 
der træning en gang om 
ugen, hvor jeg kører til 
Årslev for at træne dressur 
hos Christine Prip. De 
andre dage træner jeg så 
herhjemme og arbejder 
videre med det, Christine 
har fokuseret på og gerne 
vil have, at jeg arbejder med. Og så er der 
jo alle de stævner, vi deltager i. Jo, traileren 
bliver brugt flittigt!”
Anne-Mettes lidenskab for heste begyndte 
allerede da hun var 10 år gammel, hvor hun 
begyndte at gå til ridning på den lokale ride-

skole i Svendborg. Efter at hun blev konfirme-
ret købte hun den 3-årige fjordhest, hoppen 
Amanda Lundager for sine konfirmationspen-
ge. Hun var den stolte ejer af Amanda i 16 

år, før hoppen måtte 
aflives på grund af slid-
gigt. Anne-Mette skulle 
selvfølgelig have en 
ny hest og valget stod 
mellem en fjordhest 
eller en større race, for 
eksempel en stor varm-
blodshest. På det tids-
punkt havde Anne-Mette 
stiftet familie med al 
den travlhed og alle de 
gode stunder, der fulg-
te med familielivet med 
mand og tvillinger og liv 
og glade dage – oven i 
sit arbejde i malerfaget, 
hvor hun arbejder hos 
Brdr. Folkmann. 
De 16 år med Amanda 
og tvillingepigerne i 
familien afgjorde valget 
– så søgningen efter en 
stor, flot og velgående 
fjordhest gik ind. Efter-
søgningen mundede ud 
i købet af Mørkgårds 
Sultan. Anne-Mette 
besøgte nemlig flere 
fjordheste-stutterier, 
og hun fandt den hest, 
hun havde drømt om 
hos Stutteri Birken ved 

Skals. Her var der flere vallakker at vælge 
imellem, men da hun så Sultan på slap line, 
faldt hun pladask for ham. ”Han havde bare 
lige  alt det, jeg kunne ønske mig. Størrelsen, 
gangarterne og en udstråling, der sagde: Her 
kommer jeg! Og så er hans eksteriør helt 
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i top. Ved hingstekåringen i 2008 fik han 
nemlig ikke bare avlsgodkendelse – han 
blev sågar fløj i det store hold på 27 to-årige 
hingste. Året efter skulle han så være avls-
hingst, men det blev en kort fornøjelse for 
ham. Han nåede kun at bedække tre hopper, 
før jeg spottede ham.” Så da Anne-Mette så 
den rødgule Sultan, var hun solgt og Sultan 
blev købt. Da hun ikke ville have en hingst i 
stalden, blev han kastreret.
”Ja, Sultan er rødgul, og det er en af i alt fem 
farvevarianter inden for fjordhestene,” for-
klarer Anne-Mette, ”og som du sikkert kan 
se, så er de ”gængse” sorte hår i pandelok, 
man og hale hos Sultan erstattet af rødlige 
hår de samme steder.” Hun fortæller videre, 
at hun aldrig har fortrudt købet af Sultan og 
at han dækker alle de behov, hun har i sin 
daglige ridning. Sultan bliver rost hver gang, 
de to deltager ved stævner i konkurrence 
med andre hesteracer, og det er også skønt 
at kunne blande sig i placeringerne – men 
succesen kommer ikke bare af sig selv. Det 
har fordret et tidskrævende og disciplineret 
arbejde gennem alle årene. Anne-Mette har 
modtaget undervisning ”fra dag et” efter 
købet af Sultan, de første år hos Dorthe 
Rohmann i Skårup og de sidste år altså hos 
Christine Prip. Det har været spændende, 
men også udfordrende at fokusere så mål-
rettet på dressur-disciplinen, men det hele 
har virkelig givet – nå ja, pote…. For de sidste 
år har Sultan og Anne-Mette så også virkelig 
udfoldet deres store potentiale som dres-
surekvipage, idet Anne-Mette og Sultan i 2015 
vandt Det Nordiske Mesterskab i dressur for 
fjordheste og altså i år strøg helt til tops som 
Europamestre i samme disciplin.
”Ved EM-stævnet, der foregik på Vilhelmsborg 
ved Århus i august, var der indledende kon-
kurrencer torsdag og fredag den 4.-5. august 
og finalen foregik så om søndagen. Det var 
gode og varme dage, og både Sultan og jeg 

nød det i fulde drag,” fortæller Anne-Mette, 
”og jeg gav ham lørdagen fri, hvor vi tog en 
tur i de naturskønne områder syd for Århus 
og hvor Sultan bare kunne tage sig en galop-
tur og i det hele taget slå sig løs og slappe af 
på en og samme tid.”
På spørgsmålet om, hvad der kræves af en 
fjordhest på højeste niveau i dressur, svarer 
Anne-Mette: ”Der stilles meget høje krav i dag. 
Den skal kunne de grundlæggende øvelser og 
samtidig skal de kunne ”løfte sig” og vise et 
bevægelsesmønster, hvor de virkelig ”bærer 
sig” sammen med rytteren. Og så er det ken-
detegnende for fjordhestene, at de er meget 
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samarbejdsvillige og at de derfor udfører de 
foreskrevne øvelser meget korrekt og lige 
efter bogen.” Da Deres udsendte forsigtigt 
spørger, om fjordhestene har den fornødne 
”drive” og energi, svarer Anne-Mette ivrigt: 
”Der er sket virkelig meget inden for avlen, så 
de heste, der avles nu om stunder har den 
energi og den udstråling, der skal til. Fjord-
hestene er stadigvæk 100 % stabile med et 
fantastisk godt temperament, men der er me-
get mere gang i dem nu. Sådan generelt sagt.”
Europamesterskabet kom i hus efter hård og 
tæt konkurrence med ekvipager fra især de 
nordiske lande og Tyskland. ”Det er de lande, 
hvor fjordhestene er mest populære´” fortæller 
Anne-Mette. 
For hende er det i øvrigt vigtigt ikke bare at 
følge med i, hvad der sker i dressurverdenen. 
Avl og opdræt af den kommende generation 
af fjordheste optager hende også. ”Men jeg 
bliver nødt til at prioritere min tid med hestene”, 
pointerer Anne-Mette. ”Og selv om jeg synes, 
at hesteavl også er spændende, ville det slu-
ge alt for megen tid. Så lige nu er det Sultan 
og mig og vores udfordringer på ridebanerne 
der får al opmærksomhed.”

Da Deres udsendte rejser det uundgåelige 
spørgsmål om den succesfulde duos fremtid, 
svarer Anne-Mette eftertænksomt: ”Jeg er 
sikker på, at Sultan har flere gode år i sig end-
nu. Jeg tror sagtens, at han kan holde sit høje 
niveau, indtil han bliver en 16-17 år. Derfor 
tænker jeg slet ikke på at lede efter hans aflø-
ser, endnu. Folk spørger mig da af og til, om 
jeg ikke skal ud at finde en helt ung vallak og 
begynde at ride ham op fra grunden af. Men 
jeg er bange for, at det vil tage for megen 
fokus. Så lige nu er det altså Sultan og mig,” 
understreger Anne-Mette og slutter: ”Men jeg 
snusede nu alligevel en smule til avlsarbejdet, 
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da jeg trak et enkelt føl på Ariel sidste år i 
maj. Det blev en helt særlig og uforglemmelig 
oplevelse for os alle i familien. Den nat, Ariel 
folede, havde jeg tidligere på aftenen fornem-
met, at nu var det op over. Da jeg gik ud til 
hende i boksen ved halv to-tiden om natten, 
var føllet allerede godt på vej ud. Jeg skyndte 
mig ind og fik Lennarth med ud for at få den 
store oplevelse med. Det blev en uforglem-
melig nat. Og meget tidligt om morgenen 
vækkede vi pigerne, så de også kunne få tid 
til at byde det nye føl velkommen. Du kan tro, 
at der blev meget for dem at fortælle 
kammeraterne og lærerne om i skolen...”

Tekst: Anders Carlsson

Foto: Henning Philbert og private foto
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Støt det lokale samfund 
med en annonce i Folk & Fæ

Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 private husstande 
i “Vores Distrikt”: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.

Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet

5881 Skårup
5882 Vejstrup

5883 Oure

Priser pr. år:
1 felt                      1757,-

2 felter               3412,-

3 felter (højkant)  5120,-

4 felter               6411,-

5 felter (højkant)  8314,-

6 felter            10.033,-

1 side=10 felter  16.021,-

Dit firma, forening eller andet kan tegne et sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i nævnte område.
2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig 

del af den ligger i nævnte område.

Støt bladet med et beløb, når vores indsamlergruppe 
kommer rundt med bladet i august.

Du kan nu også støtte med et beløb via MobilePay 2548 7386



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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Vær opmærksom på at alle arrangementer 
afholdes kun hvis der er lovmæssig 

grundlag for det

Arrangementer i Kulturcafeen; 
Se inde i bladet & på www.folk

Lørdag d. 15. august kl. 9.00-21.00
De Blå Perler ved Svendborg

Forsamlingshus
Sang fra Højskolesangbogen

Onsdag d. 19. aug. kl. 18.00 
Grillaften i Skårup Pensionistforening. 

Mere herom inde i bladet.

Fredag d. 11. september 
Mad og Musik Søs Fenger med band. 

Fredag d. 14. maj 2021.
KANDIS

Arrangementer i Kulturcafeen; 
Se inde i bladet & på www.folk

Nye arrangementer i 
Åbyskov Forsamlingshus; 

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944

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

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

Arrangementer i Skårup pensionistforening; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nye arrangementer i Vejstrup Valgmeninghed; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk


